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   I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

2018 metais lopšelio-darželio „Žibutė“ iškelti prioritetai: 1) švietimo ir ugdymo 

paslaugų kokybės prieinamumas; 2) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų kokybės 

tęstinumas; 3) darbo ir ugdymo(si) aplinkos modernizavimas. Remiantis vidaus audito rezultatais, 

įstaigoje atlikta veiklos sričių analizė, išskirtos veiklos stipriosios, silpnosios pusės, galimybės, 

grėsmės. Įstaigos bendruomenė supažindinta su veiklos sričių rezultatais; atsižvelgta į įstaigos 

Strateginius 2017–2019 metų planus, patvirtintus direktoriaus įsakymu Nr. V-216, 2017-04-20.  

 Prioriteto kryptims įgyvendinti sudaryta 2018 m. veiklos programa, patvirtinta 

2018 m. sausio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-20. 

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ 2018 metais veikė 6 grupės: 2 – lopšelio 

amžiaus, 3 – ikimokyklinio amžiaus (2 iš jų, jungtinės), 1 – priešmokyklinio ugdymo grupė (I 

pusmetį XIII modelis, II pusmetį VII modelis).  

2018 m. sausio 1 d. lopšelyje-darželyje buvo 92 sąrašiniai vaikai, 2018 m. gruodžio 31 

d. – 99 vaikai. Socialinę paramą mokiniams 2018 m. sausio 1 d. gavo 2 vaikai; 2018 m. gruodžio 

31 d. – 4 vaikai. Logopedo paslaugos 2018 m. I pusmetį (1,0 et.) buvo teikiamos 26 (+2) vaikams, 

II pusmetį – 25 (+5) vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.  

2018 metais lopšelyje-darželyje dirbo 31 darbuotojas: 14 – pedagogų, 17 – kitų 

darbuotojų. Pedagogų kvalifikacija: 11 pedagogų turi aukštąjį, 3 – aukštesnįjį išsilavinimą. 

Įgyvendinama 2018–2020 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą. 2 

pedagogai 2019 m. sieks mokytojo-metodininko kvalifikacinės kategorijos. Visi pedagogai 

įsivertina profesinėje srityje, kaupia kompetencijų portfelį. 8 auklėtojos turi vyresniosios 

auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 1 – vyresniosios muzikos mokytojos kvalifikacinę kategoriją; 1 

– logopedo kvalifikacinę kategoriją, 1 – auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 

direktorius – įgijęs švietimo kokybės vadybos magistro laipsnį, auklėtojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – įgyjęs III-ią vadybinę kategoriją.  

Tęsiamas dalyvavimas programose „Vaisiai vaikams“, „Pienas vaikams“.  

Socialinę paramą 100% mokesčio lengvatą 2018 m. sausio mėn. gavo 2 vaikai, 

gruodžio mėn. – 4 vaikai; 50% mokesčio lengvatą 2018 m. sausio mėn. gavo 16 vaikų, gruodžio 

mėn. – 16 vaikų; 2018 m. sausio mėn. ugdytinių, turinčių neįgalumą, nebuvo; 2018 m. II pusmetį 

100% mokesčio lengvatą gavo 1 vaikas, turintis negalios lygį. 2018 m. I pusmetį 4 vaikai įstaigoje 

ugdėsi iš socialinės rizikos šeimų, gruodžio mėn. – 5 vaikai, turintys 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. Integruoti prevencinė,  

socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, grupių ilgalaikiai projektai. 

Ugdytinių tėvų apklausos duomenimis, tėvų lėšomis organizuoti anglų kalbos būreliai: 1) 

UAB „Kalba.lt“; 2) pagal individualios veiklos pažymą, dirba mokytoja V. Tamošiūnienė. už 

kabineto nuomą anglų kalbai gauti 132 eurai. Organizuotas sportinių šokių „Rumba“ būrelis -  

vadovai Darius ir rasa Narušai, dirbantys pagal verslo liudijimą. Už salės nuomą sportiniams 

šokiams gauta 330,00 eurų. Organizuotas sportinių žaidimų būrelis – trenerė Viktorija Barvičiūtė, 

dirbanti pagal individualios veiklos pažymą. Už sportinius žaidimų salės nuomą gauta 340,00 eurų. 
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Už nuomojamas patalpas įsigyti muzikos instrumentai už 363,00 eurus iš UAB „Hemus“, už 

likusius patalpų nuomos pinigus įsigyti demontracinė lenta, stalas anglų kalbos ugdymui(si), 

ventiliatorius salės vėdinimui, bei atliktas salės kosmetinis remontas.  

Tęsiama įstaigoje pedagogų savanorystė gabių vaikų ugdymui(si). Tai dailės būrelis – 

auklėtoja Jolanta Lašinienė. Dailės būrelio vaikų darbai nuolat puošė įstaigos koridoriaus, 

bibliotekų erdves. Ugdytiniai tapo tarptautinio konkurso „Išgirsti slapčiausią gamtos kalbą“ 

laureatais. 

Muzikos-dainavimo būrelis – neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytoja Aldona 

Ramoškienė, šaškių būrelis – auklėtoja Sandra Belazaravičienė. Dalyvauta Panevėžio miesto ir 

rajono ikimokyklinių įstaigų šaškių turnyre Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Vaivorykštė“. 2018-04-

26 „Zuikio Bumbulio“ grupės (5-6-erių metų) vaikai dalyvavo Panevėžio miesto ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų estafečių „Olimpinės viltys“, „Futboliuko“ varžybose. Muzikos-dainavimo 

būrelio ugdytinės 2018-02-28 dalyvavo Cido arenoje, miesto renginyje „Skiriu Lietuvai“.  2018-

05-20 muzikos-dainavimo būrelio ugdytiniai dalyvavo Panevėžio miesto renginyje „Šeimos mėnuo 

– džiaugsmas kartu“ bei dalyvauta „Švarių rankų šokis“ ULAC iniciatyvoje, tarptautiniame 

renginyje-konkurse „Sing Christmas 2018“.  

 Pasiektas brandumas mokyklai. 10 ugdytinių išvyko į mokyklas: 1 į – Panevėžio 

„Rožyno“, 1 – į „Vilties“, 1 – į „Aušros“, 4 – į „Vyturio“, 1- į „Šaltinio“ progimnazijas. 1 – į 

Panevėžio pradinę mokyklą, 1 – į Panevėžio „Žemkalnio“ gimnaziją.  

Informacijos sklaida bendruomenei apie įstaigos veiklą vyko tėvų visuotinių, grupių susirinkimų 

metu, atvirose veiklose, renginiuose, spaudoje. Išspausdinti straipsniai dienraštyje „Sekundė“: 1) 

2018-02-28 d. Nr. 40 (6390) „Mylimiausios spalvos trys“, 2) 2018-03-07 d. Nr. 45 (6395) „Keliu 

vėliavą“, 3) 2018-05-16 d. Nr. 93 (6443) „Kamuolio diena 2018“, 4) 2018-07-04 d. Nr. 128 (6478) 

„Šeima po skrybėle“, 5) 2018-07-11 d. Nr. 131 (6481) „Augu taisyklingai kalbėdamas“, 6) 2018-

07-11 d. Nr. 131 (6481) „Griežlė rėkia, reikia jau eit pievų šienaut“, 7) 2018-12-12 d. Nr. 238 

(6588) „Lopšelio-darželio „Žibutė“ konferencija“. Portale ikimokyklinis.lt išspausdintas 1 

straipsnis: 2018-02-15 „Dovana Lietuvos gimtadieniui – megzta 18 metrų ilgio trispalvė“ 

(https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/dovana-lietuvos-gimtadieniui megzta-

18-metru-ilgio-trispalve/24401). Internetinėje svetainėje „Švietimo naujienos“ išspausdinti 3 

straipsniai: 1) 2018-11-02 „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko 

ugdymo(si) iššūkiai“ (http://www.svietimonaujienos.lt/siuolaikinio-ikimokyklinio-

priesmokyklinio-amziaus-vaiko ugdymosi 

issukiai/?fbclid=IwAR2UlDv7ExOG85Hkm5tl,HLh5Z8iuafSGQmI3mFQ3ZhrpAUloOQW80ipE

Qk) 2) 2018-11-07 „Pedagogo įtaka ikimokyklinukų socializacijai per kalbą ir kūrybinę veiklą“ 

(http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-

kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-

HinERFno0pTBg9Rb_B7taGmUO4), 3) 2018-12-13 „Ugdytinių mitybos vertinimas, įsigaliojus 

naujam vaikų maitinimo tvarkos aprašui“ (http://www.svietimo naujienos.lt/ugdytiniu-mitybos-

vertinimas-isigaliojus-naujam-vaiku-maitinimo-tvarkos 

aprasui/?fbclid=IwAR1Lz4JDy_CqbOrb7hfk1x_o81CsKqxy1zU5jL8zDrwdUdieNIzId84xGas).   

Nufilmuoti, parodyti 2 reportažai „Gerų naujienų“ televizijoje: 1) „Kada sunerimti 

dėl vaikų kalbos?“ – 2018-03-15 (www.gntv.lt/pypliukas-2018-03-15), 2) „Panevėžio palaikomojo 

gydymo ir slaugos ligoninės pacientus artėjančių švenčių proga pradžiugino miesto mažiausieji – 

lopšelio-darželio „Žibutė“ darželinukai...“ – 2018-12-06 (www.gntv.lt/naujienos-2018-12-06).  

Naujausia informacija teikiama įstaigos internetinėje svetainės www.facebook.lt 

paskyroje, darželio internetinėje svetainėje www.zibute.eu, įstaigos grupių stenduose. 

Už 2017 metus surinkta  2097,75 eurai 2% paramos lėšų. Iš jų 2018 m. įsigyta: 6 

grupėm žaliuzės už 1158,04 eurus. Pagaminti nauji baldai logopediniam kabinetui už 915,00 eurų  

MB„Mangeta“ bei už 23,71 Eur. Įsigyta kanceliarinių prekių. 

 Savivaldybės lėšos, skirtos santechnikos avarijoms likviduoti: 3054,37 eurų.  

Už mokinio krepšelio, skirtas lėšas 2724,50 eurų įsigyta: 4 pilni komplektai 

kompiuterių (procesoriai, monitoriai, klavetūros, pelės, kolonėlės), 4 procesoriai už 2180 eurų iš 

UAB „Bengita“; spauzdintuvas už 544,50 euro iš UAB „Daily Print“. 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/dovana-lietuvos-gimtadieniui%20megzta-18-metru-ilgio-trispalve/24401
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/dovana-lietuvos-gimtadieniui%20megzta-18-metru-ilgio-trispalve/24401
http://www.svietimonaujienos.lt/siuolaikinio-ikimokyklinio-priesmokyklinio-amziaus-vaiko
http://www.svietimonaujienos.lt/siuolaikinio-ikimokyklinio-priesmokyklinio-amziaus-vaiko
http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-HinERFno0pTBg9
http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-HinERFno0pTBg9
http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-HinERFno0pTBg9
http://www.svietimo/
http://www.gntv.lt/pypliukas-2018-03-15
http://www.gntv.lt/naujienos-2018-12-06
http://www.facebook/
http://www.zibute.eu/
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Užtikrintas ugdytinių, darbuotojų saugumas, įstaigos kokybiška veikla. 

Laikytasi Lietuvos higienos norma HN 75:2016 reikalavimų. Vaikų maitinimo higienos 

organizatorė, pagal reikalavimus, įstaigoje vykdė priežiūrą, stebėjo vaikų sergamumą, lankomumą, 

mitybą, atliko suvestinę (žr. 1 lent.). 

 

2018 m. 

 Vidutiniškai lankė Lankytų dienų Praleistų dienų Dėl ligos 

Lopšelis 18 4424 2760 820 

Darželis 43 10912 4251 2073 

Viso: 61 15336 7012 2893 
 

1 lent. Vaikų lankomumo suvestinė 

 

 Parengtos naujos, atnaujintos buvusios tvarkos (žr. 2 lent.) 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Įsakymo data 

Įsakymo 

Nr. 

1. 
„Dėl kompiuterių techninės ir programinės 

įrangos naudojimo tvarkos tvirtinimo“ 
2018-01-08 V – 6  

2. 
„Dėl darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos 

aprašo tvirtinimo“ 
2018-01-22 V – 18  

3. 

„Dėl vaikų apžiūros dėl asmens higienos, 

pedikuliozės, niežų ir užkrečiamų ligų 

tvarkos tvirtinimo“ 

2018-03-06 V – 39  

4. 

„Dėl užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo 

aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos 

aprašo tvirtinimo“ 

2018-03-06 V – 40  

5. 

„Dėl vaikų apžiūros dėl asmens higienos, 

pedikuliozės, niežų ir užkrečiamų ligų 

tvarkos tvirtinimo“ 

2018-11-19 V – 108  

 
2 lent. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ 2018 metų tvarkų sąrašas 

 

Atlikti lauko darbai: 2018-01 mėn. pakeisti dviejų pavėsinių stogai skardine danga 

(darbininko darbas, tėvų pagalba); 2018-04 mėn. nupjauti nesaugūs, nesveiki, įstaigos teritorijoje 

augantys medžiai (UAB „Panevėžio gatvės“ už 493,03 euro), išrauti nupjautų medžių kelmai 

(rėmėjai); 2018-04 mėn. pastatyta priešmokyklinio ugdymo „Smagučių“ grupės pavėsinės (už 

skirtas lėšas 2017 m., individuali veikla, M. Sirevičius); 2018-04 mėn. restouruota darželio lauko 

siena (įstaigos darbuotojų parama); 2018-04 mėn. darželio teritorija apsodinta 65 vnt. tujomis, 

atvežtomis iš Kauno (remėjai ugdytinės šeima), 40 vnt. tujų pasodinta kitų įstaigos tėvų parama; 

2018-05 mėn. užvirinant sumažintas tvoroje esnčių apskritimų skersmuo, keliančių vaiko galvos 

įstrigimo pavojų (rėmėjai, darbininko darbas); užvirinti balkonėlio, esančio prie avarinių laiptų, 

dideli tarpai, keliantys vaikams pavojų išgriūti iš balkonėlio (darbininko darbas); išvežti nupjautų 

medžių kelmai (rėmėjai); pradėta statyti dviems ikimokyklinėms grupėms pavėsinė (už skirtas 

lėšas 2017m., individuali veikla, M. Sirevičius); 2018-05 mėn. pradėta vidinio kiemelio 

rekonstrukcija: užtinkuotos sienose ištrūpėjusio tinko vietos, sienos dekoruotos (gavus miesto 

Savivaldybės teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus leidimą 2018-05-04 Nr. 81-246(18.7.), 

rėmėjų ir darbuotojų pagalba); suremontuotas vidinio kiemelio pastato atgrindas (už 1599,0 eurų, 

UAB „Glorita“), įsigytos guminės trinkelės (už 376,0 eurų iš UAB „Kesko Senukai“), kiemelis 

išklotas gumine danga (už 2986,80 eurų, UAB „Vetona“); 2018-07 mėn. sužeminta tvora (įsigyta 

metalo kampuočiai už 110,28 eurų, „Lytagra“, suvirinimo paslauga už 250,00 eurų, IĮ P. 

Baranauskas); rekonstruoti tvorelė prie laiptų į rūsį ir turėklai prie maisto bloko įėjimo, keliantys 

pavojų vaikų saugumui (virinimo paslaugos už 150,00 eurų); 2018-07 mėn. pastatyta pavėsinė 

vidiniame kiemelyje ankstyvojo amžiaus vaikams (už 1300 eurų, individuali veikla, M. 
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Sirevičius); 2018-08 mėn. rekonstruota (pertinkuota) ir perdažyta lauko siena prie įėjimo į rūsį 

(rėmėjų dažai, darbininko darbas). 2018-08 mėn. įstaigos darbuotojų pagaminti vazonai, jais 

papuošta darželio teritorija; 2018-09 mėn. lauko žaidimų aikštelėse įmontuoti lauko žaidimo 

aikštelių žymekliai su pavadinimais, pagalbos telefonų numeriais; 2019-09 mėn. rekonstruota 

lauko siena prie darželio paradinių durų (darbininko darbas); 2018-10 mėn. įrengta lauko žaidimų 

aikštelė vidiniame kiemelyje ankstyvojo amžiaus vaikams. 

Atlikti vidaus darbai: 2018-02 mėn. pakeisti vandentiekio vamzdžiai dvejose 

ikimokyklinių grupių prausyklose, tualetuose, indaujose (Savivaldybės lėšos, avarijos atveju, už 

1455,37 eurų, AB „Būtų ūkis“). Pakeistų vamzdžių patalpos perdažytos (rėmėjų dažai, darbininko 

darbas); 2018-02 mėn. dalies koridoriaus grindys išklotos plytelėmis (už 130,00 eurų, indviduali 

veikla, R. Liberis). 2018-02 mėn. pastatyta pertvara logopediniam kabinetui (už 1305,00 euro  ĮI T. 

Biskus); 2018-03 mėn. įrengtas logopedinis kabinetas (už 330,53 eurų, individuali veikla, R. 

Liberis), įmontuotos pakabinamos lubos (už 240,00 eurų, UAB „Dekolita“); 2018-03 mėn. grupių 

miegamuosuose pastatytos naujos spintos, vaikų patalinei dėti (už 1480,00 eurų, MB „Mangeta“); 

2018-05 mėn., pakeisti vandentiekio, kanalizacijos vamzdžiai buvusios skalbyklos patalpose 

(savivaldybės lėšos, avarijos atveju, už 1599,00 eurų, AB „Būtų ūkis“). 2018-07 mėn. atliktas 

einamasis koridoriaus remontas bei 4 naujų durų įstatymas (už 455,00 eurų, individuali veikla,  R. 

Libikas); 2018-07 mėn. pakeisti kanalizacijos vamzdžiai iš dviejų grupių rūbinėlių, nuo antro 

aukšto iki šiluminio punkto (rėmėjų darbas, medžiagos už 32,25 eurų, „Stetiškių ūkis“); 2018-07, 

08 mėn. atliktas kapitalinis remontas priešmokyklinės grupės rūbinėlėje, įstatytos dvejos naujos 

durys į dvi grupes (už 550,00 eurų, individuali veikla, R. Liberis); įmontuotos pakabinamos lubos 

(už 494,04 eurų, UAB „Dekolita“); 2018-08 mėn. įsigytos naujos drabužinės priešmokyklinės 

grupės vaikams (už 587,00 eurų, UAB „Artom“); 2018-09 mėn. įsigytos, pastatytos spintelės 

gesintuvams antro aukšto laiptinėje (už 130,00 eurų, MB „Mangeta“); priešmokyklinės grupės 

rūbinėlėje įmontuoti spintelė po kriaukle, demonstraciniai stendai  (už 270,00 eurus, MB 

„Mangeta“); įmontuotos žaliuzės (rėmėjai – darbuotojai); 2018-08 mėn. likviduota, nukritusių 

dalies lubų tinko, avarija ikimokyklinėje grupėje (darbininko darbas); 2018-10 mėn. pagamintos ir 

pritvirtintos kortelės su kabinetų ir grupių pavadinimais (už 484,85 eurų, UAB „Sagros reklama“); 

2018-10 mėn. įsigyti, koridoriuose, grupėse pritvirtinti lavinamieji žaislai (už 655,94 eurų, UAB 

„Artom“); 2018-12 mėn. Kapitališkai suremontuota skalbinių priėmimo-išdavimo patalpa, maisto 

sandėlys, koridorius į maisto bloką, virėjų persirengimo patalpa, pakeistos naujomis ketverios 

durys (už 1740,00 eurų, individuali veikla, Š. Domkus); įmontuotos pakabinamos lubos su led 

apšvietimu (už 2325,45 eurų UAB „Dekolita“); 2018-12 mėn. apšiltinta lopšelio grupės 

miegamojo patalpos galinė siena, miegamajame atliktas kosmetinis remontas (rėmėjai – ugdytinių 

tėvai, tėvų, darbininko darbas); 2018-12 mėn. suremontuotas ankstyvojo amžiaus vaikų grupės 

miegamasis (rėmėjų medžiagos, darbininko darbas); 2018-10, 12 mėn. grupėse įmontuotos 

laminuotos plokštės vaikų darbeliams eksponuoti, informacijai pateikti (rėmėjai – ugdytinių tėvai); 

2018-12 mėn. įrengtos kabyklos prie salės, salėje įmontuotas ventiliatorius (rėmėjų medžiagos, 

darbininko darbas). 

2018-03-29 atliktas patikrinimas ir sudarytas, Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento, patikrinimo aktas 

 Nr. (5-12 15.3.2) PA-1445. Ugdymo veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 

75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“. 

2018-10-10 atliktas vaikų žaidimų aikštelių patikrinimas, įvertinimas (Lietuvos ir 

Vokietijos technikos kontrolės tarnyba UAB TUVLITA), vadovaujantis Higienos norma HN 

131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“ (už 140,00 eurų, pažeidimų nebuvo). 

 2018-12-18 atliktas Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

patikrinimas. Sudarytas viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas Nr. 45VMĮP–349, 2018-12-

18, kuriame nurodyta, kad geros higienos praktikos taisyklės ar RVASVT sistema vykdoma, 

išskyrus, kad patiekalų atleidimo į grupes žurnale registruojami ne visi patiekalai. 2018-12-19 

tarnyba informuota, kad pažeidimai pašalinti, paiekalų atleidimo į grupes žurnale, registruojami 

visi patiekalai. 
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Mokytojų tarybos posėdžių metu buvo svarstomi šie klausimai: dėl 2018 metų 

veiklos programos „Švietimo ir ugdymo programa“ pritarimo; pedagogų kompetencijos aplankalo 

pristatymas, įvertinimas; ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pasiekimų 

vertinimas; Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita; 2018– 019 m.m. priešmokyklinio ugdymo 

plano suderinimas; dėl dienynų sudarymo elektoninio dienyno duomenų pagrindu; dėl būrelių 

veiklos poreikio; dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019-2021 metų atestacijos 

programos pritarimo; pritarimas 2018 metų direktoriaus veiklos ataskaitai; įstaigos įsivertinimo 

vidaus audito išvados;  

Darbo tarybos posėdžių metu buvo svarstomi šie klausimai: dokumentų tvirtinimo 

tvarka; ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų 

suderinimas; priešmokyklinio ugdymo plano 2018–2019 m.m. suderinimas; direktoriaus perduotos 

medžiagos iš kursų apie darbo tarybų veiklą; tarifikacijos tvirtinimas; darbuotojų tarpusavio 

santykių konfliktų sprendimas; 2 proc. pajamų paskirstymas; maisto bloko, skalbinių priežiūros 

patalpų remonto kokybės vertinmas; vasaros darbo organizavimo tvarkos aprašo pritarimas, 

atnaujintų įstaigos nuostatų rengimas.  

 

2018 m. (Eurais) skirtos lėšos: 
 

1. Savivaldybės biudžetas – 353697 €., iš jų:  

1.1. Aplinkai – 232300 €. 

 1.2. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio krepšelis) – 88200 €. 

1.3. Specialiosios lėšos – 33197 €. 

2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (nemokamas maitinimas) – 388 €. 

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

2.2. ES lėšos – nėra. 

3. 2 proc. parama – 2097 €.  

 

II. ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

Politiniai veiksniai: 

 dėl mokinių nemokamam maitinimui skiriamų lėšų maisto produktams įsigyti dydžių 

nustatymo, 2018-01-11 Nr. Sr.–147; 

 paslaugų teikimo sutartis, 2018-01-16 Nr. 9824; 

 dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo, 2018-01-15 Nr. SR–130; 

 dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo, 2017-04-05 Nr. 254; 

 įsakymas dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių 

sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo, savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. 

vasario 3 d. įsakymo Nr. A–107 ir 2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. A–678(4.1E) 

pripažinimo netekusiais galios; 

 dėl elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC–V1.0 14 

priedo pakeitimo; 

 dėl LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V–229, 2018-03-19 Nr. 

SŠ–70(22.1.14); 

 įsakymas dėl smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Panevėžio miesto 

mokyklose tvarkos aprašo, patvirtinto administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. 

įsakymu Nr. A- 602(4.1E), pakeitimo; 

 įsakymas dėl biudžetinių įstaigų valomų vidaus ir lauko plotų normatyvų nustatymo; 

 įsakymas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 12 d. įsakymo 

NR. A- 280(4.1E) „Dėl biudžetinių įstaigų valomų vidaus ir lauko plotų normatyvų 

nustatymo“ pakeitimo; 
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 dėl ataskaitų ir kitų dokumentų teikimo elektroniniu būdu, 2018-05-28 Nr. (21.16)-6K- 

1802947; 

 įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. 

įsakymo NR. V- 657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo 

infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. V-529; 

 dėl paraiškos darbdavių atrankai laikiniesiems darbams organizuoti, 2018-06-25 Nr. Sr- 

3624; 

 potvarkis dėl pareiginės algos pastoviosios dallies koeficiento nustatymo Loretai 

Simanavičienei, 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. MP-97(3.1E); 

 sprendimas dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos 

patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo NR. 1-31 

pripažinimo netekusiu galios, 2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr.1-260; 

 įsakymas dėl savivaldybės švietimo įstaigų pasirengimo įvertinimo organizuoti 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir neformaliojo švietimo paslaugų teikimą 2018–

2019 mokslo metams, 2018 m. rugsėjo 12 d. Nr. VI-149(22.1.7); 

 įsakymas dėl savivaldybės švietimo įstaigų pasirinktų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo modelių 2018–2019 mokslo metams patvirtinimo; 

 detalūs metaduomenys; 

 dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų rengimo (formavimo) ADOC format; 

 Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo 

tvarkos aprašas, 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A-84(4.1E); 

 sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo 

tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo NR. 1 -

312, pakeitimo, 2018 m. spalio 25 d. Nr. 1-324; 

 detalūs metaduomenys; 

 įsakymas dėl smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Panevėžio miesto 

mokyklose tvarkos aprašo, patvirtinto administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. 

įsakymu Nr. A-602(4.1E), pakeitimo; 

 dėl nuostatų, įstatų ar statute įforminimo reikalavimų patvirtinimo, 2011 m. birželio 29 d. 

Nr. V-1164; 

 įsakymas dėl reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų 

veiklos ataskaitai patvirtinimo, 2018 m. gruodžio 5 d. Nr. V-986; 

 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;  

 ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (1–7 žingsniais pagal 18 sričių vertinami 

vaikų pasiekimai); 

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

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašas; 

 Lietuvos higienos norma 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 
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savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424, pakeitimo. Panevėžio 

miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2018-09-27 Nr. 1-290; 

 Ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos programa 

(IUMVREP). 

Ekonominiai veiksniai:  

 Panevėžio miesto Savivaldybės biudžeto skirtos lėšos 2018 m. vasaros darbo finansavimui; 

 nustatytas tėvams (globėjams) 0,43 € mokestis įstaigos reikmėms;  

 2% parama – tėvų, darbuotojų pajamų mokestis;  

 mokinio krepšelio lėšos – pedagogų kvalifikacijos kėlimas; IKT įsigijimas; vaikų, 

pedagogų literatūros atnaujinimas; susipažinimas su naujomis edukacinėmis aplinkomis; 

 tikslinės Panevėžio miesto Savivaldybės biudžeto lėšos vamzdynų (šalto, karšto vandens) 

avarijoms likviduoti. 

Socialiniai veiksniai. 

 patenkintas tėvų poreikis lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupes (liko 4 

laukiantys eilėje); 

 70 procentų tėvų poreikis vasarą lankyti lopšelį-darželį; 

 atliepiami tėvų lūkesčiai, 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 miesto bibliotekomis, Kraštotyros 

muziejumi, Dailės galerija, Panevėžio Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru, Panevėžio raj. 

lopšeliu-darželiu „Gandriukas“ ir kitomis įstaigomis.  

Techniniai veiksniai: 

 atnaujinta kompiuterinė įranga – įsigyti 9 kompiuteriai, mokinio krepšelio lėšomis;  

 įdiegta legali windows ir windows microsoft office programa; 

 įdiegtas ir naudojamas elektroninis dienynas „Mūsų darželiai“; 

 prižiūrima internetinė svetainė www.zibute.eu;  

 veikia elektroninis paštas panzibute@gmail.com; 

 tėvų prašymai registruojami Panevėžio miesto savivaldybės lopšelio-darželio „Žibutė“ 

vaikų registracijos ir eilių sudarymo sistemoje; 

 naudojama e.pristatymo sistema.  

 

III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

Lopšelio-darželio strateginio 2017–2019 m. plano įgyvendinimo kryptys: ugdymo(si) 

kokybės gerinimas; įstaigos valdymo tobulinimas; materialinės bazės vystymas.  

2018 metų įstaigos veiklos plane numatyti tikslai: 1) užtikrinti švietimo ir ugdymo 

paslaugų kokybę ir prieinamumą, 2) tęsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

kokybę, 3) modernizuoti darbo ir ugdymo(si) aplinką, siekiant bendruomenės narių komforto.  

1) Lopšelyje-darželyje įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželiai“. Ugdymo(si) 

procesas planuojamas elektroniniame dienyne „Mūsų darželiai“ „Plaukimo takeliu“, įgyvendinant 

įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Žibutės žiedlapėliai“, Bendrąją priešmokyklinio 

ugdymo(si) programą bei integruojant „Opa pa“ programą. Įrengtas logopedo kabinetas. Atlikta 

vaikų mitybos analizė, pereita prie sveikatai palankios mitybos organizavimo, patvirtinti nauji 

valgiaraščiai. 2) Organizuojami įstaigos renginiai, pilietinės akcijos, išvykos, ekskursijos, vaikų 

kūrybinių darbų parodos, darbuotojų parodos, 13-os klasės pamokos. Dalyvaujama 

respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose. Suorganizuota respublikinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“. 

Respublikinėse konferencijose skaityti žodiniai, pristatyti stendiniai pranešimai, edukacinės 

priemonės, atliepiantys įstaigos veiklą. Įgyvendintas respublikinis interaktyvus projektas „Kaip 

http://www.zibute.eu/
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surasti Lietuvą?“. Tęsiama papildomų būrelių veikla, pedagogų savanorystė, darbuotojų 

mentorystė, dalinamasi gerąja patirtimi. Pedagogai kvalifikaciją tobulino nuotoliniu 

www.pedagogas.lt būdu. 3) Plėstos edukacinės erdvės: sumontuotos trys pavėsinės, įrengta 

ankstyvojo amžiaus vaikams žaidimų aikštelė, įsigyta smėliadėžė. Grupių miegamųjų patalpose 

sumontuotos spintos vaikų patalynei. Atliktas koridoriaus dalies remontas, pritaikytas vaikų 

meninių darbų eksponavimui. Dalinai pervesti elektros laidai, pakeista dalis vandentiekio ir 

kanalizacijos vamzdžių. Suremontuotos „Maisto bloko“ patalpos, suremontuoti lopšelio grupių 

miegamieji, vienos grupės miegamąjį apšiltinant. Atliktas kiemo tvoros remontas, nupjauti 

nesaugūs medžiai, atsodinta tujomis, dekoruotos įstaigos pastato lauko sienos. 

2018 metų sausio mėnesį, įsigaliojus sveikatai palankios mitybos aprašui, įstaigai 

pradėjus ugdytinius maitinti sveikatai palankios mitybos patiekalais, sausio – balandžio mėnesiais 

įstaigos darbuotojos stebėjo vaikų mitybos pokyčius. 2018 metų gegužės mėnesį buvo atliktas 

vaikų mitybos tyrimas, siekiant išsiaiškinti, ką vaikai valgo mažiausiai (žr. 1 pav.), ko nevalgo 

visai, kiek kokių produktų nevalgo (žr. 2 pav.), kokio amžiaus vaikai geriausiai ar mažiausiai valgo 

sveikus maisto produktus (žr. 3 pav.). 

 

 
1 pav. Mažiausiai vaikų valgomas maistas 

http://www.pedagogas.lt/
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2 pav. Vaikų nevalgomų maisto produktų skaičius 

 

„Meškiukų“ (1–2 metų) grupės vaikai nevalgo 7 produktų: varškės sūrio, trintos 

sriubos, virtų, šviežių morkų, razinų, datulių, salotų, košės su bananais. „Nykštukų“ (2–3 metų) 

grupės vaikai nevalgo 15 produktų: varškės sūrio, cinamono, raugintų pasukų kokteilio, žaliųjų 

grikių košės, trintos sriubos, kiaušinio užtepėlės su avokadu, ryžių košės su ciperžole ir sūriu, 

kiaušinio su majonezu, keptų obuolių, kepto sumuštinio su varške ir obuoliais, grūdėtos varškės, 

sezoninių vaisių su nesldinti jogurtu, jogurtinio padažo, bolivinės balandos košės, kmynų arbatos. 

„Lašelių“ (3–4 metų) grupės vaikai nevalgo 12 produktų: cinamono, trintos sriubos, viso grūdo 

makaronų, mišrainės su obuoliais, morkų-bulvių košės, jūros lydekos maltinio, vištienos 

kepsniukų, žiedinių kopūstų sriubos su cukinija, manų košės su cinamonu, šilto daržovių troškinio, 

tarkuotų morkų, viso grūdo duonos su sviestu ir sėklomis. „Boružėlių“ (4–5 metų) grupės vaikai 

nevalgo 8 produktų: varškės sūrio, trintos sriubos, sumuštinio su avokadu, keptų obuolių, ryžių 

košės su kukurūzais, su brokoliais, virtų morkų, morkų su migdolais. „Zuikio Bumbulio“ (5–6 

metų) grupės vaikai nevalgo 10 produktų: cinamono, trintos sriubos, sumuštinio su avokadu, ryžių 

košės su ciperžole ir sūriu, keptų obuolių, viso grūdo makaronų, vištienos kumpelių troškinio su 

makaronais, mėsos troškinio su morkomis, mišrainės su obuoliais, datulių. „Smagučių“ (mišrios – 

10/6–7; 8/3–5 metų) grupės vaikai nevalgo 18 produktų: trintos sriubos, sumuštinio su avokadu, 

keptų obuolių, keptų sumuštinių su varške ir obuoliais, sezoninių vaisių su nesaldintu jogurtu, 

jogurtinio padažo, ryžių košės su datulėmis, bulvių košės su brokoliais, sumuštinių su sezamais, 

vištienos kumpelių troškinio su makaronais, mišrainės su obuoliais, manų košės, makaronų su 

keptu sūriu, žuvies kepsnelių, grikių košės, makaronų troškinio, troškintų burokėlių su 

spanguolėmis, brokolių ir džiovintų spanguolių mišrainės. 
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3 pav. Pagal amžių vaikų geriausiai valgomas maistas 

 

Vaikų mitybos analizė buvo pristatyta ugdytinių tėvams visuotinio tėvų susirinkimo metu. 

Ugdytinių tėvai pateikė pasiūlymų keisti vaikų nevalgomus produktus, patiekalus kitais, labiau 

vaikams patinkančiais. Buvo atsižvelgta į ugdytinių tėvų pasiūlymus, ir 2018 metų rugsėjo mėnesį 

sveikatai palankios mitybos meniu pakeistas. 2018 metų spalio mėnesį atlikta ugdytinių tėvų 

anketinė apklausa, norint išsiaiškinti, kokia tėvų nuomonė apie pasikeitusį vaikų maitinimą (žr. 4 

pav.). 

 
4 pav. Tėvų nuomonė apie pasikeitusį vaikų maitinimą 

 

 Apibendrinant, įstaigoje ugdytiniai maitinimu yra patenkinti, apie sveiką mitybą tėvai 

informacijos gauna pakankamai, tėvai vaiko dienos meniu domisi dažnai, jie mano, jog dabartinis 

perspektyvinis valgiaraštis yra tinkamas, per tėvų susirinkimus apie sveikatai palankų maitinimą 

tėvai informacijos gauna pakankamai, didesnė dalis tėvų savo vaikus skatina rinktis sveiką maistą. 
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 Atlikta ugdytinių iki dviejų metų tėvų apklausa (žr. 5 pav.). 

 
5 pav. Ugdytinių iki dviejų metų tėvų apklausos reultatai 

 

Apibendrinant, ugdytinių, amžiaus grupėje iki 2 metų, tėvų apklausos duomenys apie 

įstaigoje maitinamus jų vaikus, yra teigiami. 

Atlikta ugdytinių nuo dviejų iki trejų metų tėvų apklausa (žr. 6 pav.). 

 
6 pav. Ugdytinių nuo dviejų iki trejų metų tėvų apklausos rezultatai 

 

Apibendrinant, ugdytinių nuo 2 iki 3 metų tėvų apklausos duomenis, tėvai lopšelyje-

darželyje savo vaikų mityba yra patenkinti. 

Atlikta ugdytinių nuo trejų iki penkerių metų tėvų apklausa (žr. 7 pav.). 
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7 pav. Ugdytinių nuo trejų iki penkerių metų tėvų apklausos rezultatai 

 

Apibendrinant, ugdytinių amžiaus grupėje nuo 3 iki 5 metų tėvų apklausos duomenis, tėvai 

įstaigoje savo vaikų mityba yra beveik visi patenkinti; priekaištų, pasiūlymų dabartiniam sveikatai 

palankiam perspektyviniam valgiaraščiui, neturi. 

Atlikta ugdytinių nuo penkerių iki septynerių metų tėvų apklausa (žr. 8 pav.). 

 
8 pav. Ugdytinių nuo penkerių iki septynerių metų tėvų apklausos rezultatai 

 

Apibendrinant, ugdytinių amžiaus grupėje nuo 5 iki 7 metų tėvų apklausos duomenis, tėvai 

įstaigoje savo vaikų mityba yra beveik visi patenkinti, tačiau labiau nei kitų amžiaus grupių vaikų, 

besidomintys kiekvieną dieną vaikų dienos meniu; to pasekoje, jie pateikė pasiūlymų dabartiniam 

sveikatai palankiam perspektyviniam valgiaraščiui, pilnai skatindami savo vaikus valgyti sveiką 

maistą. 
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Išvados: 1) prie sveikatai palankaus meniu ugdytiniai pripranta palaipsniui, po truputį, į 

įprastą meniu įvedant naujus sveikus produktus, apie sveikatai palankų meniu nuolat kalbant 

pozityviai (kad skanu, sveika, suteikia energijos…), sistemingai informuojant, apie vaikų mitybos 

pasikeitimus, tėvus; 2) tyrimas parodė, jog sveikatai palankia mityba jau rūpinasi ir tėvai. 

Vadinasi, tik laiko klausimas, kol ugdytiniai ikimokyklinėje įstaigoje noriai valgys maistą iš 

sveikatai palankaus meniu. 

Ugdymo procesą visi pedagogai grupėse, neformaliojo švietimo meninio ugdymo 

mokytojas, logopedas, planuoja elektroniniame dienyne „Mūsų darželiai“ „plaukimo takeliu“, 

įgyvendinant Ikimokyklinio ugdymo programą „Žibutės žiedlapėliai“bei Priešmokyklinio ugdymo 

programą (2014 m.), į ją integruojant „O pa pa“ programos priemones. Elektronnis dienynas 

įdiegtas UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“ už 100,43 eurų (direktoriaus įsakymas 2018-04-27 

Nr. V-58). Parengti ilgalaikiai, trumpalaikiai grupių planai. Atliekamas ugdytinių pasiekimų ir 

pažangos įvertinimas. 2018–2019 m. m. priešmokyklinio ugdymo planui pritarta įstaigos ir 

mokytojų tarybose. Sukurtas palankus psichologinis klimatas ugdymui(si) įvairiose edukacinėse 

erdvėse, dalyvaujant respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, įstaigos renginiuose, 

pilietinese akcijose, organizuotose išvykose, ekskursijose, vaikų kūrybinių darbų parodose, 

darbuotojų parodose, dalyvauta kūrybinių darbų plenere, organizuotose 13-os klasės pamokose. 

Organizuota respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“. Skaityti žodiniai, pristatyti stendiniai 

pranešimai, edukacinės priemonės. Įgyvendintas respublikinis interaktyvus projektas „Kaip 

surasti Lietuvą“. Tęsta papildomų būrelių veikla, mokytojų savanorystė. Vystyta mentorystė, 

stebėta 13-a kolegių atvirų veiklų, dalintasi gerąja patirtimi. Įgyvendintas pilietinis Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui projektas „Lietuvaičiai“, kuriame buvo aktyvūs pedagogai, tėvai, 

vaikai, Pušaloto mikrorajono bendruomenė. Teikta paraiška gauti dalinį finansavimą iš 

savivaldybės biudžeto lėšų konkursui, tęstiniam projektui „Menų oazė ikimokyklinuko akimis 2“. 

Atliktas darbuotojų (B, C lygių) metinių darbų įsivertinimas, verinimas. Plėstos edukacinės erdvės: 

sumontuotos 3 pavėsinės, įkurta ankstyvojo amžiaus vaikams žaidimų aikštelė, įsigyta smėliadėžė. 

Grupių miegamųjų patalpose sumontuotos patalinės spintos. Įrengtas logopedo kabinetas. Atliktas 

koridoriaus dalies remontas, pritaikytas vaikų meninių darbų eksponavimui, dalinis elektros laidų 

pervedimas; kiemo tvoros dalinis remontas, likusių nesaugių medžių kieme nupjovimas, 

edukacinių vietų ant asfalto perdažymas.  

  

Veiklos tikslų įgyvendinimas 

 

2018 metais buvo iškeltas veiklos prioritetas: ugdymo kokybės gerinimas.  

Metiniai tikslai: 1) užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą, 2) 

tęsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų kokybę, 3) modernizuoti darbo ir 

ugdymo(si) aplinką, siekiant bendruomenės narių komforto. 

 

Įstaigos vykdytos programos, projektai 

 

Programoje numatytos priemonės uždavinių įgyvendinimui: 

Pasiektas pirmasis uždavinys – vystyti ugdytinio intelektinę raidą, taikant 

atradimo-eksperimento metodą asmenybės ugdymui(si). 
Gerinant ugdymo(si) proceso organizavimą, pedagogai taikė kūrybinę vaiko ir pedagogo 

sąveikos technologiją, prioritetą teikiant eksperimento-pažintinei veiklai. Sąveika leidžia būti 

aktyviems abiems ugdymo(si) proceso dalyviams: vaikui, pedagogui. Ugdymo(si) procese 

dominavo pedagogo sukurta aplinka ir jos turtinimas. Pedagogas pasiruošęs bendradarbiauti, 

išgirsti, matyti vaiką ir jo poreikius. Vaikai skatinami veikti „čia ir dabar“, patiriant pozityvias 

emocijas. Pedagogai lanksčiai pritaikė veiklos strategijas, kad kiekvienas vaikas galėtų pasirinkti 

tai, kas jam labiausiai įdomu, skatinant būti aktyviu, tyrinėjant, eksperimentuojant, išbandant 

nepatirta.  
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Vaiko pažintinė veikla, taikant eksperimento metodą, organizuota gamtoje, artimiausioje jo 

aplinkoje, lauko aikštelėse. Ji turtina vaiko veiklą, suteikia naujų potyrių ir emocijų. 

Eksperimento metodas pažintinės veiklos ugdymo(si) proceso metu plečia vaiko patirtį bei 

papildo jo pasaulio pažinimo ribas. Edukacinėse erdvėse, padedant pedagogui, vaikai pojūčiais 

pažįsta aplinką, tyrinėja, įsižiūri, įsiklauso, uodžia, ragauja, liečia, stebi atsiradimą, pokyčius; 

apibūdina, pavadina, aiškinasi, skaičiuoja, matuoja, renka, lygina, grupuoja, modeliuoja – lavinasi 

visose ugdymo(si) srityse, kompetencijose. Ugdytiniams susipažinti su aplinka padeda pedagogo 

taikomos aplinkos pažinimo technologijos. Tai pedagogo poveikio vaikui ir vaiko poveikio 

pedagogui bei grupės vaikams būdų sistema, padedanti siekti ugdymo(si) tikslo ir uždavinių. 

 

Ikimokykinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse stebėtos veiklos, dalintasi patirtimi 

įstaigoje: 

2018-01-26 su ikimokyklinio (3-4-erių metų) amžiaus vaikais pravestas eksperimentas 

„Vulkanas“; 

2018-02-27 su ikimokyklinio (4-5-erių metų) amžiaus vaikais pravesti eksperimentai „Vandens 

lašelio laboratorija“; 

2018-03-19 su ikimokyklinio (3-4-erių metų) amžiaus vaikais pravesta atvira imitacinė fizinio 

aktyvumo veikla „Kiškio nuotykiai miške“; 

2018-04-11 su ankstyvojo amžiaus vaikais pravestas visuminis ugdymas „Meškiukų pavasaris“; 

2018-04-25 su ikimokyklinio (4-5-erių metų) amžiaus vaikais pravesta atvira  ugdomoji veikla 

„Kelionė po geometrinių figūrų šalį“;  

2018-05-22 su ikimokyklinio (5-6-erių metų) amžiaus vaikais pravesta atvira  ugdomoji veikla „Į 

kosmosą“; 

2018-05-24 su ankstyvojo (1-2-jų metų) amžiaus vaikais pravesta atvira ugdomoji veikla „Vaišės 

lėlytei“; 

2018-09-27 su priešmokyklinio amžiaus vaikais pravesta atvira ugdomoji veikla „Rudens 

spalvos“; 

2018-10-30 su I-sios jaunesniosios grupės vaikais pravesta atvira ugdomoji veikla „Ant kojytės 

kepurytė“; 

2018-11-06 su ikimokyklinio amžiaus (3-4-rių metų) vaikais ULAC iniciatyvai parengtas „Švarių 

rankų šokis 18“; 

2018-11-13 su viduriniosios grupės vaikais pravesta atvira ugdomoji veikla „Skaičiukų šalyje“; 

2018-11-20 su II-osios jaunesniosios grupės vaikais pravesta atvira ugdomoji veikla „Spalvos ir 

spalviukai“; 

2018-12-05 su II-osios jaunesniosios pravesta atvira ugdomoji veikla „Diena-naktis, dangaus 

kunai“. 

 

Organizuotos edukacinės veiklos, programos įstaigoje: 

2018-03-01 su ikimokyklinio amžiaus (5-6-erių metų) vaikais pažintinė-edukacinė veikla darželio 

virtuvėje „Iš kur atsiranda maistas“. 

 

Organizuotos edukacinės veiklos, programos kitose Panevėžio miesto erdvėse: 

2018-04-05 su ikimokyklinio amžiaus (3-4-erių metų) vaikais Panevėžio miesto Šiaurinėje 

bibliotekoje Velykinėje edukacijoje „Kiaušinių pasakos“. Panevėžio miesto Šiaurinės bibliotekos 

pažyma. (2018-04-05); 

2018-05-28–2018-06-08 su ikimokyklinio (5-6-erių metų) vaikais ekologiniame projekte 

„Auginkime kartu“. Panevėžio Gamtos mokykloje; 

2018-10-25 su ikimokyklinio (4-5-erių metų) amžiaus vaikais, parodytas muzikinis kūrinys-

inscenizacija „Daržovių gegužinė“ Panevėžio Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, 

respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ dalyviams; 

2018-11-19 su ikimokyklinio (4-6-erių metų) vaikais parodytas muzikinis kūrinys-inscenizacija 

„Daržovių gegužinė“ Panevėžio VŠĮ Šv. Juozapo globos namų gyventojams. Panevėžio lopšelio-



15 

 

darželio „Žibutė“ direktoriaus įsakymas Nr. V-105. Turizmo renginio dalyvių sąrašas. VŠĮ Šv. 

Juozapo globos namų padėka. 

 

Organizuotos edukacinės veiklos, programos respublikoje: 

2018-10-09 su ikimokyklinio „Duonelė kasdieninė“ Anykščių raj. Niūronių kaime, Arklio 

muziejuje. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ įsakymas Nr. V-94. 

Dalyvauta projektinėje veikloje: 

 

Dalyvauta respublikiniuose projektuose: 

2018-10-01–2019-03-31 su ikimokyklinio (4-5-erių metų) amžiaus vaikais respublikiniame 

projekte „Žaidimai moko“. Logotipas.  

2018-04-18 su ikimokyklinio (5-6-erių metų) vaikais respublikiniake ekologiniame projekte 

„Žemę aš apglėbsiu ir labai mylėsiu“. Vilniaus raj. Riešės vaikų darželyje. Padėka. Pažymėjimas. 

2018-06-21 su ikimokyklinio (5-6-erių metų) vaikais projekte „Judėkime šokio ritmu “. Kauno 

lopšelis-darželis „Čiauškutis“. Pažyma Nr. 11-179.  

 

Dalyvauta tarptautiniuose projektuose: 

2018-05-10 su ikimokyklinio (4-5-erių metų) amžiaus vaikais tarptautiniame projekte „Kamuolio 

diena 2018.“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ padėka. 

2018-04-07–2018-11-16 su ikimokyklinio (4-5-erių metų) amžiaus vaikais tarptautiniame švietimo 

įstaigų bendruomenių ekologinio-socialinio švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio 

kelionė“. Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ pažyma Nr. SD-152 (2018-11-28).  

 

Organizuotos išvykos, ekskursijos Panevėžio mieste, Panevėžio rajone: 

2018-05-30 ikimokyklinio amžiaus (3-4-erių metų), (5-6-erių metų) vaikams, organizuota 

ekskursija į Panevėžio rajoną, Naujamiesčio seniūniją, Liberiškio kaimą. Panevėžio lopšelio-

darželio „Žibutė“ direktoriaus įsakymas Nr. V-66. 

2018-06-19 ikimokyklinio amžiaus (5-6-erių metų) vaikams į Panevėžio rajoną, Kaimiškio kaimą. 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus įsakymas Nr. V-70; 

2018-06-25 ikimokyklinio amžiaus (5-6-erių metų) vaikams, į Panevėžio rajoną, Paįstrio VŠI, 

Įstros aerodromą. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus įsakymas Nr. V-71. 

2018-08-22 ikimokyklinio amžiaus (4-6-erių metų), (3-4-rių metų) vaikams į Panevėžio rajono 

žirgyną, Nausodės kaimą. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus įsakymas Nr. V-82; 

2018-11-22 ikimokyklinio amžiaus (4-6-erių metų) vaikams į Panevėžio Gamtos mokyklą. 

 

Organizuotos išvykos, ekskursijos respublikoje: 

2018-03-25 įstaigos bendruomenei (kartu su ugdytiniai ir jų tėvais) į Nacionalinį Operos ir baleto 

teatrą „Pelenė“; 

2018-05-07 ikimokyklinio amžiaus (4-6-erių metų) vaikams į Pasvalio Kraštotyros muziejų. 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus įsakymas Nr. V-61; 

2018-05-08 ikimokyklinio amžiaus (4-6-erių metų) vaikams į Pasvalio Kraštotyros muziejų, 

edukacinė programa „Spalvos ir spalviukai“; 

2018-05-16 ikimokyklinio amžiaus (5-6-erių metų) vaikams į Pasvalio Kraštotyros muziejų. 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus įsakymas Nr. V-62. 

2018-10-09 ikimokyklinio amžiaus (4-6-erių metų) vaikams į Anykščių rajoną, Niūronių kaimą, 

Arklio muziejų.  

 

Įgyvendintas antrasis uždavinys – puoselėti kasdieninėje veikloje tautos tradicijas, 

išlaikant šiandieninio gyvenimo ir tautos kultūros pusiausvyrą. 

Įstaigos apipavidalinimas erdvėse, grupių erdvių patalpose dominuoja gamtos, tautos 

kultūros ciklo ratas. Pedagogų, tėvų, darbuotojų kuriamos ir kabinamos dekoracijos grupėse, 

koridoriuose, salėje atspindi gamtos reiškinius, pilietines, tradicines, kalendorines šventes, 

suteikiančias teigiamų emocijų, skatinančias savo tautos kultūros pažinimą. 
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Etnokultūrinis ugdymo(si) turinys ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje 

integruotas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas, parenkant natūralius būdus 

ir formas kasdieninėje vaikų veikloje: daiginant sėklas („Žalioji palangė“), sodinant, auginant, 

nuimant derlių šiltnamyje; Gamtos mokykloje auginant daržoves (pupas), šeimose – moliūgus. 

Vaikai junta gamtos ciklą, kuris yra vedamas kalendorinių, etninių švenčių. Įstaigoje organizuoti 

rytmečiai padeda suvokti gamtos ciklo prasmę; veikla šiltnamyje tobulina ugdytinių pažinimą, 

darbinės veiklos įgūdžius, naudą žmogui „čia ir dabar“ ragaujant, gaminant virtuvėje valgį, kartu, 

ugdant bendruomeniškumą. 

Vaikų vaizdinių, emocijų išraiška atspindėta jų meninės raiškos priemonėmis. Įgyvendintas 

projektas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui „Lietuvaičiai“, suburta įstaigos bendruomenė, 

taikant pilietinės veiklos modelius. 

 

Organizuoti, pravesti rytmečiai įstaigoje: 

2018-01-05 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Trys Karaliai“;  

2018-02-13 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Užgavėnės“; 

2018-02-14 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais ir Pušaloto mikrorajono 

bendruomene „Megzta trispalvė Lietuvai“;  

2018-02-15 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Mylimiausios spalvos trys“ 

Lietuvos šimtmečiui paminėti;  

2018-03-05 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais, tėveliais „Kaziuko mugė“;  

2018-03-09 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Mes lietuvaičiai“ Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti;  

2018-03-24 ikimokylinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams „Gandrinės“ (šventė-viktorina); 

2018-03-28 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams Teatro diena; „Boružėlių“ (4–5 

metų) amžiaus vaikų suvaidinta ukrainiečių liaudies pasaka „Pirštinė“. Panevėžio lopšelio-darželio 

„Žibutė“ padėka; 

2018-04-03 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais „Jau Velykos atkeliavo“;  

2018-04-23 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais, Panevėžio miesto Pušaloto 

mikrorajono bendruomenės nariais „Jurginės“; 

2018-05-10 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais sportinis rytmetys; 

2018-06-20 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais „Mažųjų dailininkų akademija“; 

2018-06-21 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais „Žolynėliai – šienapjūtė“; 

2018-09-28 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais „Oranžinio moliūgo diena“;  
2018-12-06 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais Adventinė šventė; pedagogių 

parodytas šešėlių teatro spektaklis „Joniukas ir Gretutė“. 

 

Organizuotos, pravestos vakaronės įstaigos bendruomenei: 

2018-05-15 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, bendruomenei Šeimos šventė 

Panevėžio Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre; 

2018-12-19 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, bendruomenei kalėdinė eglutė 

Panevėžio Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre. 

 

 Dalyvauta organizuotame renginyje Panevėžio mieste: 

2018-09-08 Panevėžio miesto gimtadienio renginyje. Kultūros centro Panevėžio bendruomenių 

rūmų padėka. (2018-09-13). 

 

Organizuotos parodos įstaigoje:  

2018-01-08 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Kalėdinis 

atvirukas“; 

2018-02-15 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų „Mūsų knygelė 3D formatu“. Pažyma; 

2018-10-29–2018-11-02 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų „Kūrybinės oranžinio 

moliūgo dirbtuvės“; 

2018-12-10 ugdytinių, tėvelių, darbuotojų „Kalėdinis atvirukas“. Pažyma; 
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2018-12-01–2018-12-30 ugdytinių, tėvų, darbuotojų „Robotuko varžteliai paveiksle“. 

 

Dalyvauta organizuojamose parodose Panevėžio mieste:  

2018-02-15 su II-jaunesniosios grupės ugdytiniais „Baltas nykštukų miestelis“. Panevėžio 

lopšelio-darželio „Kregždutė“ pažyma, padėkos raštas. 

2018-03-26–2018-04-13 su ikimokyklinio amžiaus (3-4 metų) vaikais „Šventų Velykų belaukiant“ 

Panevėžio miesto Šiaurinėje bibliotekoje. Panevėžio miesto Šiaurinės bibliotekos pažyma. (2018-

04-13); 

2018-04-03 su ikimokyklinio amžiaus ugdytiniu G. Klimavičiumi „Pavasaris Velykų margutyje“. 

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ pažyma; 

2018-04-03 su ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikais „Pavasaris Velykų margutyje“. 

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ padėka. 

2018-05-21–2018-06-04 su ikimokyklinio amžiaus (5 metų) vaikais „Vaikystės takeliu“. 

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų metodinio būrelio pažyma. (2018-04-

04); 

2018-05-31 ikimokyklinio amžiaus ugdytinių paroda „Mažieji pievų gyventojai“. Panevėžio 

„Smėlynės“ bibliotekoje. Padėka. Pažyma; 

2018-06-04 su ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikais „Vaikystės takeliu“. MB Panevėžys, 

pažyma; 

2018-06-25 su ikimokyklinio amžiaus (4-5 metų), (3-4 metų), (5-6 metų) vaikais „Gėlių pievelėje“ 

Panevėžio m. bibliotekoje „Židinys“. Panevėžio miesto bibliotekos „Židinys“ padėka;  

2018-09-01–2018-09-30 su ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų), (4-5 metų), (3-4 metų) vaikais 

„Mano gimtasis mieste!“ Panevėžio m. bibliotekoje „Židinys“. Panevėžio miesto bibliotekos 

„Židinys“ padėka; 

2018-10-01–2018-10-30 su ikimokyklinio amžiaus (4-5 metų), (3-4 metų) vaikais „Obuoliai 

obuoliukai“ Panevėžio m. Šiaurinėje bibliotekoje. Šiaurinės bibliotekos pažyma;  

2018-11-02 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų „Policijos automobilis“. Panevėžio 

lopšelio-darželio „Kregždutė“ pažyma. 

 

Dalyvauta organizuojamose parodose respublikoje:  

2018-01-22 su ikimokyklinio amžiaus vaikais „Mano Lietuva“ (paroda-konkursas). Vilniaus 

darželyje-mokykloje. Pažyma; 

2018-02-15 su ikimokyklinio amžiaus vaikais „Mano dovanėlė – šventei Tėviškėlės“ Lietuvos 

100-mečiui paminėti. Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ padėka; 

2018-03-23 su ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikais „Aš čia gyvenu“ (paroda-konkursas). 

Šiaulių raj. Meškuičių lopšelyje-darželyje. Pažyma; 

2018-04-16 su ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikais „Mano velykinis atvirukas“. Mažeikių 

raj. Tirklškių darželio „Giliukas“ pažyma; 

2018-04-18 su ikimokyklinio (5-6 metų) vaikais „ Šaltinėlio versmė“ (paroda-konkursas) 

Pasaulinei vandens dienai paminėti. Alytus, pažyma Nr. V-26.; 

2018-04-18 su ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikais „Velykės margutis“. Vilniaus lopšelio-

darželio „Šilelis“ padėka. 
 

Organizuotos parodos respublikoje:  

2018-10-05–2018-12-21 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų „Vienišai širdeliai- šiltas 

žodelis“ (paroda-pilietinė iniciatyva). 

 

Dalyvauta organizuojamose tarptautinėse parodose:  

2018-03-08 su ikimokyklinio amžiaus vaikais „Vėliavos plazdėjime Lietuvą matau“ Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-čiui (foto nuotraukos). Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ padėka.  
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Įstaigoje organizuotos akcijos:  

2018-04-09 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ 

(sveikatingumo), masinis bėgimas „Aš bėgu-2018“.  

 

Panevėžio miesto organizuotos akcijos:  

2018-02-15 „Dovanoju trispalvę miesto gyventojams“, minint Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-

metį.  

 

Dalyvauta respublikinėse organizuojamose akcijose:  

2018-01-13 su įstaigos bendruomene „Atmintis gyva, nes liudija“ paminėti Sausio 13- ąją – 

Laisvės gynėjų dieną. Padėkos raštas. Vilnius; 

2018 m. „Piešiu – rašau laišką“. Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ padėka; 

2018-02-01–2018-03-31 su ikimokyklinio amžiaus (4 metų) ugdytinėmis „Lietuvis-Lietuviui“ 

(pasaulinė-pilietinė) Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Šiaulių lopšelio-darželio 

„Coliukė“ pažyma Nr. S-73. (2018-04-05);  

2018-03-11 su įstaigos bendruomene „Gyvasis tautos žiedas“ kovo 11-osios Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Padėkos raštas .Vilnius 5R-13; 

2018-04-05 su ikimokyklinio amžiaus vaikais „Lietuvis-lietuviui“ (pasaulinė-pilietinė). Šiaulių 

lopšelio-darželio „Coliukė“ pažyma Nr. S-73. 

 

Dalyvauta respublikiniame organizuojamame interaktyviame projekte:  

2018-02-14 su priešmokyklinio amžiaus vaikais „Kaip surasti Lietuva“ (su socialiniu partneriu 

Panevėžio raj. Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“). 

 

Įgyvendintas trečiasis uždavinys – tobulinti švietimo pagalbos sistemos, vaiko 

gerovės komisijos veiklą, bendradarbiavimą: auklėtojas-logopedas-tėvai. 

Įrengtas logopedo kabinetas, logopedo paslaugos suteiktos 26 vaikams, turintiems 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Ugdytinių, turinčių specialiųjų poreikių sąrašas suderintas su 

Panevėžio PPT. Sudarytas tvarkaraštis pogrupiams bei individualiems užsiėmimams. Užsiėmimo 

tikslas planuojamas elektroniniame dienyne „Mūsų darželiai“. Organizuoti individualūs pokalbiai 

su tėvais darbui su vaiku šeimoje; konsultuotos auklėtojos grupėse; individualizuotas ugdymo(si) 

turinys, pritaikant metodus ir būdus, dirbant komandoje: logopedas-pedagogas-tėvai. Logopedas 

naudoja IKT programėles individualiam darbui su vaiku, derinant su įprastomis metodinėmis 

priemonėmis. 

Organizuoti Vaiko gerovės posėdžiai. Juose svarstyta ugdytinių siuntimas į Panevėžio PPT 

pirminiam kalbos ir kalbėjimo sutrikimams įvertinti, lygio nustatymui, pakartotinam įvertinimui. 

Suderinti vaikų, turinčių specialiuosius poreikius, sąrašai; patvirtinti tvarkaraščiai, svarstytos 

logopedo ataskaitos.  

 2018-05-21–2018-06-03 vadovauta Panevėžio koegijos Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo programos studentų praktikai. 2018-10-25 įstaiga organizavo respublikinę mokslinę-

praktinę konferenciją „Šiuolaikinio ikimokyklinio , priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) 

iššūkiai“. 2018-11-05–2018-11-26 įstaiga organizavo tėvų dienas vaikų grupėse: kūrybinės raiškos 

mėnuo „Robotuko varžteliai paveiksle“.  

 

Organizuoti bendruomenės renginiai: 

2018-01 mėn.–2018-03 mėn. Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui megzta trispalvė, 

prisijungiant prie LRT akcijos „Keliu vėliavą“. 

 

Organizuotos 13-os klasės pamokos: 

2018-02-27 „Vandens lašelio laboratorija“. Panevėžio švietimo centro pažyma; 

2018-05-07 „Menų oazė 6“.Panevėžio švietimo centro pažyma; 

2018-05-21 „Menų oazė 7“.Panevėžio švietimo centro pažyma; 

2018-07-31 „Mažoji architektūra įstaigos kieme“.Panevėžio švietimo centro pažyma; 
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2018-08-30 „Vasaros atspindžiai“.Panevėžio švietimo centro pažyma. 

Parengtos, pristatytos metodinės priemonės įstaigoje: 

2018-11-15 tėvų popietėje-diskusijoje tema: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) 

aktualijos“ metodinė priemonė „Atrask skaičių“; 

2018-11-15 tėvų popietėje-diskusijoje tema: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) 

aktualijos“ metodinė priemonė „Geometrinės figūros“; 

2018-11-15 tėvų popietėje-diskusijoje tema: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) 

aktualijos“ metodinė priemonė „Medis – kalendorius“. 

 

Parengtos, pristatytos metodinės priemonės respublikoje 

2018-10-25 „Šiuolaikinio ikimokyklinio , priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ 

metodinė priemonė „Medis – kalendorius“. PŠC pažyma Nr. M-652; 

2018-10-25 „Šiuolaikinio ikimokyklinio , priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ 

metodinė priemonė „Atspėk skaičių“. PPŠC pažyma Nr. M-653; 

2018-10-25 „Šiuolaikinio ikimokyklinio , priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ 

metodinė priemonė „Geometrinės figūros“. PPŠC pažyma Nr. M-651. 

 

Parengti, pristatyti stendiniai pranešimai įstaigoje: 

2018-11-15 tėvų popietėje-diskusijoje tema: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) 

aktualijos“ pranešimas „Skaičiuoju ir galvoju“. Metodinio būrelio pažyma.  

 

Parengti, skaityti žodiniai pranešimai įstaigoje:  

2018-01-30 pedagogų posėdyje „Jaunojo tyrėjo diena. Aš-mažasis mokslininkas“. Pedagogų 

posėdžio protokolas Nr. 1. 

2018-04-18 patirtinės sklaidos paskaitoje Kėdainių rajono pedagogams „Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdomosios veiklos planavimas“. Kėdainių PŠC pažyma Nr.S-315; 

2018-04-18 patirtinės sklaidos paskaitoje Kėdainių pedagogams „Efektyvus priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo(si) veiklos planavimas – sėkmingo vaiko ugdymo(si) veiksnys“. Kėdainių 

PŠC pažyma Nr. S-315; 

2018-08-23 patirtinės sklaidos paskaitoje Skuodo rajono pedagogams „Ikimokyklinio ugdymo 

veiklos planavimas“.saulute.w.3.lt/2018/09/06/metodine/isvyka/skuodo; 

2018-08-30 patirtinės sklaidos paskaitoje „13-a klasė: eksperimentai ir patirtys“. Panevėžio 

švietimo centro pažyma Nr. M-577; 

2018-10-12 stažuotės „Lyderių laikas 3“ dalyviams iš Alytaus miesto ir rajono „Įvairių partnerių 

bendradarbiavimas vardan mokinių mokymosi. Mokėjimo kompetencijos ugdymas“. Pažyma apie 

stažuotojų priėmimą. 

2018-10-22 stažuotės „Lyderių laikas 3“ dalyviams iš Trakų miesto ir rajono „Aktyvus mokinio 

mokymas(is) pamokoje/veikloje. Šiuolaikinė pamoka. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. 

Mokytojų profesinis tobulinimas“. Pažyma apie stažuotojų priėmimą; 

2018-11-15 tėvų popietėje-diskusijoje tema: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) 

aktualijos“ pranešimas „Inovatyvūs pilietiškumo ugdymo būdai ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje“. Metodinio būrelio pažyma; 

2018-11-15 tėvų popietėje-diskusijoje tema: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) 

aktualijos“ pranešimas „Būdai ir metodai veikti kartu su tėvais“. Metodinio būrelio pažyma;  

2018-11-15 tėvų popietėje-diskusijoje tema: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) 

aktualijos“ pranešimas „Meškučių pavasaris“. Metodinio būrelio pažyma; 

2018-11-15 tėvų popietėje-diskusijoje tema: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) 

aktualijos“ pranešimas „Meškučių ruduo“ . Metodinio būrelio pažyma; 

2018-11-15 tėvų popietėje-diskusijoje tema: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) 

aktualijos“ pranešimas „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ekologinis ugdymas(is) per patyrimą“. 

Metodinio būrelio pažyma.  
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Parengti, pristatyti stendiniai pranešimai respublikinėse konferencijose: 

2018-01 mėn. pranešimas „Patirtinis ugdymas ekologinėje daržininkystėje“; 

2018-02-21 pranešimas „Aš auginu, žaidžiu ir tyrinėju“; 

2018-03-21 pranešimas „Pažintinių gebėjimų plėtimas, ugdant sveikatingumą“; 

2018-04-05 „Išlaisvintas kūrybiškumas: nuo iliuzijos iki realybės“ pranešimas „Vaikų kūryba 

kasdieninėje veikloje“. Panevėžio švietimo centro pažyma Nr. L-1830; 

2018-04-05 „Išlaisvintas kūrybiškumas: nuo iliuzijos iki realybės“ pranešimas „Antrasis daikto 

gyvenimas“. Panevėžio švietimo centro pažyma Nr. L-1823; 

2018-04-05 „Išlaisvintas kūrybiškumas: nuo iliuzijos iki realybės“ pranešimas „Kalbos lavinimas 

per kūrybines veiklas“. Panevėžio švietimo centro pažyma Nr. L – 1822; 

2018-10-25 „Šiuolaikinio ikimokyklinio , priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ 

pranešimas „Skaičiuoju ir galvoju“. PPŠC pažyma Nr. M-637; 

2018-10-25 „Šiuolaikinio ikimokyklinio , priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ 

pranešimas „Logopedo iniciatyvumas lavinant vaikų kalbą panaudojant IKT ir kitas priemones“. 

PPŠC pažyma Nr. M-638; 

2018 m. gerosios patirties sklaidos praktiniame seminare „Inovatyvūs ugdymo metodai ir jų 

taikymas vaikų sveikatos ugdyme“ pranešimas „Pažintinių gebėjimų plėtimas, ugdant vaikų 

sveikatingumą“. Vilnius. Padėka. 

 

Parengti, skaityti žodiniai pranešimai respublikinėse konferencijose: 

2018-03-21 „Vaiko pilietiškumo ugdymas. Kaip gimsta pilietiškumas?“ pranešimas „Pilietiškumo 

ugdymas kasdieninėje veikloje“. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimas. Nr. 996; 

2018-03-29 „Kokybiškas ikmokyklinis ugdymas/is. Ką galėtume daryti geriau?“pranešimas 

„Mokytojų ir tėvų bendradarbiamimas tvariam tėvų ir vaiko bendravimui dėl sėkmingo vaiko 

ugdymo(si)“. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pažyma Nr. 118720; 

2018-04-05 „Išlaisvintas kūrybiškumas: nuo iliuzijos iki realybės“ pranešimas „Vaikų kūryba 

kasdieninėje veikloje“. Panevėžio švietimo centro pažyma Nr. L-1829; 

2018-04-05 „Išlaisvintas kūrybiškumas: nuo iliuzijos iki realybės“pranešimas „Ką regi vaizduotė“. 

Panevėžio švietimo centro pažyma Nr. L-1799; 

2018-04-05 „Išlaisvintas kūrybiškumas: nuo iliuzijos iki realybės“pranešimas „Ikimokyklinio 

amžiaus vaiko kūrybinė saviraiška – tiesioginis kelias į asmens savivoka“. Panevėžio švietimo 

centro pažyma Nr. L-1807; 

2018-04-19 „Šiandienos vaikai – ateities visuomenė“ pranešimas „IT naudojimas ankstyvojo 

amžiaus vaikų ugdyme: „Meškiukų pavasaris“. Pažymėjimai. Šiauliai; 

2018-10-25 „Šiuolaikinio ikimokyklinio , priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ 

pranešimas „Būdai ir metodai veikti kartu su tėvais“. PPŠC pažyma Nr. M-601;  

2018-10-25 „Šiuolaikinio ikimokyklinio , priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ 

pranešimas „Pažintinis ugdymas „Meškiukų pavasaris ankstyvajame amžiuje“. PPŠC pažyma Nr. 

M-603. 

2018-10-25 „Šiuolaikinio ikimokyklinio , priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ 

pranešimas „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ekologinis ugdymas(is) per patyrimą. PPŠC pažyma. 

Pažyma Nr. M-607; 

2018-10-25 „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ 

pranešimas „Inovatyvūs pilietiškumo ugdymo būdai ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

amžiuje“. Panevėžio švietimo centro pažyma apie pranešimo rengimą Nr. M-612; 

2018-10-25 „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ 

pranešimas „Pedagogo kūrybiškumo kompetencija įstaigoje“. Panevėžio švietimo centro pažyma 

apie pranešimo rengimą Nr. M-613; 

2018-10-25 „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ 

pranešimas „Personalo motyvacija“. Panevėžio švietimo centro pažyma apie pranešimo rengimą 

Nr. M-614. 
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Parengti, pristatyti stendiniai pranešimai tarptautinėse konferencijose: 

2018-02-21 „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“ pranešimas „Tyrinėjimų laboratorija“. 

Panevėžio rajono švietimo centro pažyma Nr. Ž-21. Pedagogų parengusių stendinius pranešimus 

sąrašas; 

2018-02-21 „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“ pranešimas „Kubušas. Gamtos 

mylėtojai“. Panevėžio rajono švietimo centro pažyma Nr. Ž-21;  

2018-02-21 „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“ pranešimas „Mažos seklytės paslaptis“. 

Panevėžio rajono švietimo centro pažyma Nr. Ž-21.  

 

Parengti, skaityti žodiniai pranešimai tarptautinėse konferencijose: 

2018-02-21 „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“ pranešimas „Gamta ir ekologija 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdyme“. Panevėžio rajono švietimo centro pažyma 

Nr. 379. Pedagogų parengusių stendinius pranešimus sąrašas.  

 

Metų eigoje organizuoti 3 visuotiniai ugdytinių tėvų susirinkimai: 

 1) finansinių Sprendimų Agentūros specialistų pranešimas „Finansiniai įrankiai 

Lietuvoje, Valstybės lengvatos šeimoms“; sveikatai palankios mitybos meniu darželyje; darželyje 

atlikto vaikų mitybos tyrimo rezultatų aptarimas; vasarą įstaigą lankančių ugdytinių tvarkos 

pristatymas; 2) vaikų adaptacija; sutarčių vykdymas; mokestis už ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaikus; mokinių ir darbuotojų maitinimą ir išlaikymą Panevėžio lopšelyje-darželyje 

„Žibutė“,vadovaujantis tvarkos aprašu; 3) dėl „Meškiukų“ I jaunesniosios grupės miegamojo 

patalpos, galinės sienos apšiltinimo; teikiamų paslaugų įvairovė įstaigos bendruomenei ir 

visuomenei internetinėje svetainėje: www.zibute.eu. 

 

Įgyvendintas ketvirtas uždavinys – įdiegti elektronines paslaugas – elektroninį dienyną. 

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

specialiąsias lėšas. 

Už 2018 m. mokinio krepšelio lėšas įsigyti, pajungti grupėse ir kitose patalpose 

kompiuteriai, spausdintuvas; pabaigti vedžioti laidai.  

2018 m. 01, 02 mėn. pabaigti kompiuterinio tinklo įrengimo darbai; 2018-03-01 

pasirašyta sutartis Nr. US50570395-180301 su UAB „Telia Lietuva“, įvestas šviesolaidinis laidinis  

internetas. 2018-04-27 direktoriaus įsakymu Nr. V-58 parengti „Panevėžio lopšelio-darželio 

„Žibutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai“. 

Nuo 2018-05-01 pasirašyta sutartis Nr. 251 su UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“, įdiegtas 

elektroninis dienynas „Mūsų darželiai“. 2018-05-02 darbuotojai su įstaigos vadovu pasirašė 

„Darbuotojo įsipareigojimo neatskleisti konfidencialios informacijos sutartis“, „Konfidencialumo 

pasižadėjimus“. 2018 m. 06 mėn. įstaigoje organizuoti mokymai darbui su elektroniniu dienynu 

„Mūsų darželiai“. 2018-09-01 ugdymo procesas planuojamas elektroniniame dienyne „Mūsų 

darželiai“. Suvesti duomenis apie vaikus. Žymimas vaikų lankomumas. Formuojami tabeliai.  

Planuojama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdomoji veikla „plaukimo takeliu“, parengti 

ilgalaikiai grupių planai. Parengti ir rengiami neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojo, 

logopedo planai. Atnaujinamas logopedo tvarkaraštis individualiam darbui bei pogrupiais su 

specialiųjų poreikių vaikais. Atnaujinami sąrašai derinami su mokinių registru. Fiksuojama 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažanga ir pasiekimai, vedami individualūs 

pokalbiai su tėvais. Planavimo bei tabelio formos, mokslo metų eigoje, buvo tobulinamos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 

įsigaliojusiu nuo 2018-05-25 d. patvirtintos direktoriaus įsakymu 2018-11-19 Nr. V-109, tėvų 

(globėjų) pasirašytos, sutikimų formos: 

1. Dėl vaiko fotografavimo, filmavimo, jų nuotraukų ir filmuotos medžiagos viešinimo 

įstaigos erdvėse, miesto, respublikos viešose erdvėse, įstaigos internetinėje svetainėje, kitose 

internetinėse svetainėse, facebook paskyroje, spaudoje, televizijoje; 

http://www.zibute.eu/
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2. Dėl vaiko vardo, pavardės, amžiaus viešinimo eksponuojant vaiko piešinius, 

kūrybinius darbus darželio erdvėse, miesto, respublikos viešosiose erdvėse, dalyvaujant įvairiuose 

respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, internetiniuose tinklalapiuose;  

3. Dėl vaiko asmens duomenų naudojimo elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“;  

4. Dėl vaiko asmens duomenų naudojimo mokinių registre; 

5. Dėl tėvų (globėjų) ir vaiko asmens duomenų naudojimo, teikiant prašymą priimant į 

įstaigą; 

6. Dėl vaiko asmens duomenų naudojimo, teikiant logopedo pagalbą; 

7. Dėl tėvų (globėjų) ir vaiko asmeninių sveikatos duomenų naudojimo;  

8. Dėl tėvų (globėjų) asmeninių telefono numerių naudojimo vaikų ugdymo(si), 

sveikatos, priežiūros tikslams;  

9. Dėl tėvų (globėjų) asmeninių duomenų, pateiktų iš darboviečių, mokymo įstaigų, 

vaiko teisių, teismų, socialinio reikalų skyriaus, civilinės metrikacijos skyriaus, savivaldybių, 

naudojimo; 

10. Dėl tėvų (globėjų) ir vaiko asmeninių duomenų naudojimo, organizuojant 

neformaliojo švietimo veiklą. 

 

Už 2017 metus surinkta  2097,75 eurai 2% paramos lėšų. Iš jų 2018 m. įsigyta: 6 

kpmplektai (6 grupėm) antvieno lango žaliuzės už 1158,04 eurus. Pagaminti nauji baldai 

logopediniam kabinetui už 915,00 eurų, MB„Mangeta“ bei už 23,71 eur. įsigyta kanceliarinių 

prekių. 

Už mokinio krepšelio, skirtas lėšas 2724,50 eurų įsigyta: 4 pilni komplektai 

kompiuterių (procesoriai, monitoriai, klavetūros, pelės, kolonėlės), 4 procesoriai už 2180 eurų iš 

UAB „Bengita“; spauzdintuvas už 544,50 euro iš UAB „Daily Print“. 

Už specialiąsias lėšas 270,00 eurų įsigyta ugdytiniams kanceliarinių prekių.  

Atliktas platusis auditas. Nustatytos stipriosios, silpnosios pusės. Priimti sprendimai 

veiklos tobulinimui, gerinimui (žr. 9 pav.) 

 

 
 

9 pav. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ vidaus audito lyginamoji analiė 

 

Atlikus 2018 metų įstaigos vidaus audito analizę, matyti, jog 4-ose srityse („Vaiko 

ugdymo(si) pasiekimai“, „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“, „Ištekliai“, „Mokyklos valdymas“) 

aukščiausi įsivertinimai yra trečiame (gerai) lygyje. Ketvirtu (labai gerai) lygiu įsivertintos 2 

sritys: „Etosas“ (148 rodikliai) ir „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ (174 rodikliai). Antru lygiu 

(patenkinamai) 20 rodiklių įsivertinta sritis „Ištekliai“ bei 16 rodiklių sritis „Parama ir pagalba 

vaikui, šeimai“. Taip pat (patenkinamai) 3 rodikliais įsivertinta sritis „Mokyklos valdymas“ bei 2 
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rodikliais sritis „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“. Pirmu lygiu (nepatenkinamai) 2 rodikliais 

įsivertinta sritis „Ištekliai“ ir 1 rodikliu – „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“.  

Apibendrinant (2018), nustatyta, jog daugiausia stipriųjų veiklos rodiklių (316–174 

ketvirtu lygiu, 142–trečiu lygiu) yra srityje „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“. Mažiausia stipriųjų 

veiklos rodiklių (95–31 ketvirtu lygiu, 64–trečiu lygiu) yra srityje „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“. 

Daugiausia silpnųjų veiklos rodiklių (22–20 patenkinamai, 2–nepatenkinamai) yra srityje 

„Ištekliai“; mažiausiai silpnųjų veikos rodiklių (2 patenkinamai) yra srityje „Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis“. Numatyta 2019 metais tobulinti sritis: „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“, „Parama ir 

pagalba vaikui, šeimai“, „Ištekliai“,  „Mokyklos valdymas“. 

 Atlikta įstaigos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė, lyginant su 2017 

metais (žr. 3 lent.) 

 

Stiprybės Silpnybės 

 Įstaigos (vadovo) valdymas: uždavinių 

įgyvendinimas, komandos telkimas, planų 

veiksmingumas, iniciatyvumas, aktyvumas, 

inovacyjos, kompetencija. 

 Kvalifikuoti, stiprūs, inovatyvūs pedagogai 

(diegia naujoves). 

 Papildomo ugdymo būrelių organizavimas 

įstaigoje (nauda, užimtumas vaikams, 

įstaigai aplinkos kūrime). 

 Bendradarbiavimas su tėvais, aktyvus jų 

dalyvavimas įstaigos veiklose, 

organizaciniame procese (tėvų įjungimas į 

bendruomenės gyvenimą, renginius, 

aplinkos kūrimą). 

 Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

 Gerėjantis įstaigos estetinis vaizdas (2017):  

atnaujintos lauko ir vidaus aplinkos, erdvės 

(remonto darbai, gerbūvio diegimas). 

 Geras mikroklimatas. 

 Kūrybingas, geras, vieningas kolektyvas. 

 Sudarytos sąlygos kvalifikacijos kėlimui 

 Puoselėjamos tradicijos. 

 Atvirumas pokyčiams (2017). 

 Kvalifikuota logopedo pagalba. 

 Grupių kompiuterizavimas, aprūpinimas 

aparatūra, technika. 

 Galimybė naudotis informacinėmis 

technologijomis grupėse. 

 Ugdomosios veiklos veiksmingumas (2017). 

 Stabilus kolektyvas (2017). 

 Sudarytos sąlygos pedagogams dalintis 

gerąja patirtimi. 

 Sudarytos sąlygos tobulėjimui. 

 Darželio bendruomenės iniciatymumas, geri 

tarpusavio santykiai, bendravimas ir 

bendradarbiavimas, drausmė (dalyvavimas 

 Metodinių priemonių trūkumas. 

 Lauko inventoriaus ir įrengimų trūkumas 

(2017). 

 Didėjantis specialaus, socialinio pedagogo, 

psichologo poreikis (2017). 

 Nėra psichologinės pagalbos. 

 Kiemo veiklos erdvės (būklė). 

 Menka materialinė bazė (2017). 

 Mažas finansavimas. 

 Mikroklimatas (asmeniniai, darbiniai 

santykiai). 

 Mažas tėvų aktyvinimas darželio gerovės 

kūrimui. 

 Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą. 

 Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

 Skaldymasis, apkalbos. 

 Nedidelis tėvų aktyvumas ugdymo(si) 

procese, vaikų auklėjime (2017). 
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projektuose, akcijose, parodose). 

Galimybės Grėsmės 

 Edukacinių erdvių mieste išnaudojimas!!! 

 Interaktyvūs projektai bendraujant, 

bendradarbiaujant su tėvais!!! 

 Įstaigos įvaizdžio kūrimas: įvairesnė veikla 

su tėvais!!! 

 Aktyvesnis bendravimas su tėvais!!! (plėtoti 

informavimą, įtraukimą į ugdymo(si) 

procesą, aplinkos turtinimą). 

 Didesnio finansavimo. 

 Susitelkimas. 

 Kurti atsinaujinančias edukacines aplinkas, 

erdves, sveikatą stiprinančias veiklas. 

 Didesnis bendradarbiavimas su šeima, 

įstaigos bendruomene (2017). 

 Kvalifikacijos kėlimas. 

 Pritraukti lėšas rašant, įgyvendinant 

projektus. 

 Informacinių technologijų panaudojimas 

(2017). 

 Ugdytinių tėvų 2 proc. parama (2017). 

 Toliau, pagal galimybes, atnaujinti lauko, 

vidaus erdves. 

 Mokyklos bendruomenės narių 

įtraukimas...šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimas ugdymo(si) procese 

(plėtoti pedagogų, darbuotojų, tėvų 

dalyvavimą rengiant, organizuojant 

projektus, akcijas). 

 Skleisti pedagoginę patirtį konferencijose!!! 

 Surengti konferenciją Nr. 2!!! 

 Laisvė savišvietai, fantazijai, kūrybiškumui 

ugdymosi procese!!! 

 Socialinės partnerystės plėtojimas, 

skleidžiant gerąja darbo patirtį. 

 Galimybė taikyti naujausius, inovatyvius 

ugdymo(si) metodus, modernias ugdymo(si) 

priemones. 

 Bendri projektai, renginiai, akcijos, parodos, 

edukacijos (darbuotojų, tėvų, vaikų 

bendradarbiavimas). 

 Dalyvavimas grupės projektuose, parodose. 

 Nesaugi darželio tvora (2017). 

 Didelis pastato nusidėvėjimas. 

 Trūksta atsakingumo, organizuojant darželio 

renginius. 

 Daugėjantis specialiųjų poreikių, iš 

socialinės rizikos šeimų vaikų skaičius 

(2017). 

 Mažas tėvų dėmesys vaikų auklėjimui, 

ugdymui (2017). 

 Kenčianti ugdymo(si) kokybė dėl didelio 

vaikų skaičiaus grupėse (2017). 

 Pasenusi įstaigos infrastruktūra, dažnai 

reikalaujanti neplanuotų išlaidų (2017). 

 Socialiai pažeidžiamų šeimų pasyvumas 

(2017). 

 Nesaugi aplinka tamsiu paros metu dėl mažo 

apšvietimo, pasenusios elektros sistemos 

(2017). 

 Didėjantis specialistų (socialinio, specialaus 

pedagogo, psichologo) poreikis (2017). 

 Vaikų skaičiaus mažėjimas (2017). 

 Mažas savivaldybės finansavimas (vidaus ir 

lauko aplinkos atsinaujinimui, pagal 

higienos normas)!!! 

 Darželio kieme priemonių trūkumas (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lent. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ siprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė 

 

 Atlikus įstaigoje stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizę, palyginus su 2017 

metais, 2019 metais, 2019 metams numatyta (žr. 10 pav.), strateginės kryptys (žr. 11 pav.), 

apsvartytos išvados (žr. 12 pav.): 
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10 pav. 2019 metams numatyta 

 
11 pav. 2019 metams strateginės kryptys 
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12 pav. 2019 metams apsvarstytos išvados 

 

Patvirtintų asignavimų panaudojimas 

 

2018 m. (Eurų) skirtos lėšos: 

 

1. Savivaldybės biudžetas – 353697 €, iš jų:  

1.1. Aplinkai–232300 €. 

 1.2. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio krepšelis)–88200 €. 

 1.3. Specialiosios lėšos–33197 €. 

2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (nemokamas maitinimas)–388 €. 

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

2.2. ES lėšos – nėra. 

3. 2% parama–2097 €.  

 

Visos lėšos panaudotos tūkstančiais eurų. (žr. 4 lent.) 

 

 Biudžeto lėšos Mokinio krepšelio lėšos Spec. lėšos 

 Atlyginimams 156,0 64,8 - 

 Sodrai 47,0 19,9 - 

 Mityba 4,7 - 22,6 

 Elektros energijai 

apmokėti 

 

2,6 

- 

 

 

- 

 Ryšiai 0,5 0,9 0,2 

 Ilgalaikis turtas 1,0 - - 

 Prekės (žaislai, 

spaudiniai, 

kanceliarinės 

prekės, švaros 

prekės ir kt.) 

 

2,5 

 

 

 

1,9 

 

4,8 
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 Vandentiekis ir 

kanalizacija 

 

4,3 

- 

 

 

- 

 Einamo remonto 

išlaidos 

 

0,6 

- 

 

 

0,6 

 Kvalifikacijos 

kėlimas 

- 

 

0,4 0,1 

 Kitos paslaugos 

(atliekų 

tvarkymas, 

kenkėjų kontrolė, 

varžų matavimai, 

svarstyklių patikra 

t.t.) 

 Šildymas 

 Apranga ir 

patalynė 

 

1,8 

 

 

 

 

 

11,1 

0,2 

 

0,3 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

3,5 

0,5 

 

 

 

 

- 

0,9 

 

4 lent. Visos panaudotos lėšos tūkstančiais 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 grįstą ugdytinių, tėvų 

(globėjų), bendruomenės narių, socialinių partnerių bendradarbiavimą. 

 

 

2018 metų įstaigos veiklos rezultatai, apibendrinant: 

 

1. atnaujintos vidaus patalpos ir lauko žaidimų aikštelės: kieme pasodinta 130 tujų, 

pastatytos 3 pavėsinės, įrengta nauja vaikų žaidimų aikštelė, suremontuota tvora pagal HN 

75:2016, suremontuota priešmokyklinės grupės rūbinėlė, įkurtas logopedinis kabinetas, 

suremontuotas „Maisto bloko patalpos“, atlikti daliniai remonto darbai vaikų grupių patalpose, 

kitose darželio patalpose; 

2. pritaikytos dokumentų valdymo naujovės: organizuoti darbuotojų apmokymai darbui su 

elektroniniu dienynu, nuo 2018-05-02 įdiegtas elektroninis dienynas; 

3. plėsta įstaigos informacinė sistema: parengta e-dokumentų valdymo tvarka, 5-iose darbo 

vietose įdiegta ir naudojama e-dokumentų valdymo sistema @vilys; 

4. inicijuotos, įgyvendintos bendros veiklos su socialiniais partneriais: organizuotas, 

įgyvendintas 100-čio projektas „Lietuvaičiai“, šventės, renginiai; 

5. pateikta informacija apie įstaigos veiklą vietinėje, respublikinėje spaudoje, vietinėje 

televizijoje: išspausdinta 11 straipsnių dienraštyje „Sekundė“, 1 straipsnis portale Ikimokyklinis. lt, 

3 staipsniais „Švietimo naujienų“ internetinėje svetainėje; nufilmuoti ir parodyti 2 reportažai „Gerų 

naujienų“ televizijoje; 

6. pasidalinta pedagogine patirtimi su įstaigos, miesto, respublikos pedagogais: Panevėžio 

mieste organiuotos penkios 13-os klasės pamokų, respublikinėse konferencijose parengta ir 

pristatyta 12 stendinių pranešimų, skaityta 13 žodinių pranešimaų; organizuotas 1seminaras, 2 

paskaitos respublikos, pedagogams; skaitytas 1 pranešimas respublikos pedagogams stažuotojams 
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„Lyderių laikas 3“ Panevėžio pedagogų švietimo centre; suorganizuota stažuotė Alytaus ir Trakų 

Savivaldybių pedagogams stažuotojams „Lyderių laikas 3“ 

7. organizuota respublikinė mokslinė-praktinė onferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“: moderuotos 3 sekcijos. 

 

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINĖS 

KRYPTYS 

 

Strateginės kryptys 2019 metams: 

 

 Vaiko ugdymo(si) pasiekimai; 

 Parama ir pagalba vaikui, šeimai; 

 Racionalus išteklių panaudojimas; 

 Įstaigos valdymo tobulinimas. 

 

2019 metų metiniame plane numatyta: 

 

 Ugdymo kokybės gerinimas (vaiko ugdymo(si) pasiekimai);  

 Parama ir pagalba vaikui, šeimai; 

 Ištekliai. Mokyklos valdymas. 

 

2019 metams uždaviniai įgyvendinimui: 

  

 Inicijuoti savivertę, ugdyti pažintinius gebėjimus, skatinant tyrinėti aplinką, 

eksperimentuoti, stebint daiktus ir reiškinius bei kuriant; 

 Intencyvinti tėvų švietimo organizavimą, įtraukiant juos į ugdymo(si) procesą; 

 Aktyvinti įstaigos savivaldos veiklą, remėjų paiešką. 

 

 

 

2018 metų veiklos ataskaitoje pateikta:  

 4 lentelės; 

 12 paveikslų. 

 

 

 

 

Direktorė          Loreta Simanavičienė 


