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I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Įstaigos vizija

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

Panevėžio  lopšelio-darželio  „Žibutė“  2017–2019  metų  strateginio  plano  įgyvendinimo
kryptys: 1) ugdymo(si) kokybės gerinimas; 2) įstaigos valdymo tobulinimas; 3) materialinės bazės
vystymas. 

Įstaigos 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.

Numatytos įstaigos strateginės kryptys 2019 metams:

 Vaiko ugdymo(si) pasiekimai (1);
 Parama ir pagalba vaikui, šeimai (2);
 Racionalus išteklių panaudojimas (3);
 Įstaigos valdymo tobulinimas (3).

2019 metų įstaigos metiniame plane numatyti tikslai:

 Ugdymo kokybės gerinimas (vaiko ugdymo(si) pasiekimai) (1); 
 Parama ir pagalba vaikui, šeimai (2);
 Ištekliai; mokyklos valdymas (3).

2019 metų tikslams įgyvendinti iškelti uždaviniai:

 Inicijuoti  savivertę,  ugdyti  pažintinius  gebėjimus,  skatinant  tyrinėti  aplinką,
eksperimentuoti, stebint daiktus ir reiškinius bei kuriant (1);

 Intensyvinti tėvų švietimo organizavimą, įtraukiant juos į ugdymo(si) procesą (2);
 Aktyvinti įstaigos savivaldos veiklą, remėjų paiešką (3)

1) Įgyvendinant 2019 m. įstaigos metiniame plane 1 tikslą „ugdymo kokybės gerinimas
(vaiko  ugdymo(si)  pasiekimai)“, bei  1  uždavinį  „inicijuoti  savivertę,  ugdyti  pažintinius
gebėjimus,  skatinant  tyrinėti  aplinką,  eksperimentuoti,  stebint  daiktus  ir  reiškinius  bei
kuriant“,  ikimokyklinis  ugdymas  organizuotas,  vadovaujantis  įstaigos  ikimokyklinio  ugdymo
programa „Žibutės žiedlapėliai“,  nuo 5 metų amžiaus  integruojant  prevencinę socialinę programą
„Zipio  draugai“.  Priešmokyklinėje  ugdymo  grupėje  –  Bendrąją  priešmokyklinio  ugdymo(si)
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programą,  integruojant  prevencinę  programą „Zipio  draugai“,  smurto,  patyčių  prevencijos  planą.
Ugdymo(si) proceso planavimas vyko elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, kuriame atsispindi
eksperimentai,  tiriamoji  veikla.  Visose grupėse įdiegti  kompiuteriniai  žaidimai  ziburelis.lt.  Vaikų
pažangos pasiekimai elektroniniame dienyne fiksuoti aprašomuoju būdu ir diagramose. Individualūs
vaikų pasiekimai  atsispindėjo  eksponuojamuose  kūrybiniuose  darbuose,  dalyvaujant  konkursuose,
sporto varžybose,  pilietinėse  šventėse,  akcijose,  išvykose.  Individualus-koduotas  vaiko vertinimas
pristatytas  grupių tėvų susirinkimuose.  Tęsiama papildomų būrelių  veikla,  pedagogų savanorystė,
darbuotojų  mentorystė.  Į  ugdymo(si)  procesą  integruotos  projektinės  veiklos:  „Menų  oazė
ikimokyklinuko akimis  2“,  „Aš auginu“,  „Už mažą trupinėlį,  čiulbėsiu  visa vasarėlę“,  „Žaidimai
moko“,  „Saulėto  oranžinio  traukinio  kelionė“,  „Guminio  bato  ir  gėlės  draugystė“  ir  kt..  Įstaigos
ugdytiniai dalyvavo miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose: „Mano gimtinė“, „Sveiko
maisto piramidė“, „Aš Lietuvą nešuosi širdyje“, „Mažos rankos – didelius darbus daro“, „Kamštelių
vajus 2019“, „Mūsų mažieji sparnuotieji draugai“, „Raidelė prie raidelės susideda žodelis“, „Mums
patinka žemėlapiai“,  „Išgirsti  pačią slapčiausią gamtos kalbą“ ir  kt..  Oganizuoti  renginiai  įstaigos
bendruomenei Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, bei įstaigoje; pravesta tėvų popietė
„Šiuolaikinio  ikimokyklinio,  priešmokyklinio  amžiaus  vaiko  ugdymo(si)  iššūkiai  II“.  Įstaigos
pedagogai  dalinosi  gerąja  pedagogine  patirtimi  įstaigoje  bei  respublikinėse  konferencijose.  2
pedagogai  pasikėlė  aukštesnę  kvalifikacinę  kategoriją  –  iš  vyresniojo  auklėtojo  į  auklėtojo
metodininko.  Dalyvauta  mentorystės  programoje:  mentoriu  paskirtas  1  pedagogas  Panevėžio
kolegijos, socialinių mokslų fakulteto studentui. Įstaigoje jaunam ikimokyklinio ugdymo specialistui
skirtas  mentorius  (vyresnioji  auklėtoja,  ketinanti  įgyti  auklėtojos  metodininkės  kvalifikacinę
kategoriją). Atliktas įstaigos vidaus auditas (įsivertinimas), numatytos strateginės kryptys, tikslai ir
uždaviniai  2020  m.  metiniam  planui  parengti.  100  proc.  įstaigos  darbuotojų  dalyvavo
išvažiuojamajame plenariname posėdyje strateginiam 2020-2022 m. planui  rengti.  Atsižvelgiant  į
darbuotojų pateiktus siūlymus, numatytos priemonės pokyčiams įstaigoje įgyvendinti. 

2) Įgyvendinant 2019 m. įstaigos metiniame plane 2 tikslą  „parama ir pagalba vaikui,
šeimai“, bei 2 uždavinį  „intensyvinti tėvų švietimo organizavimą, įtraukiant juos į ugdymo(si)
procesą“,  pradėsiantiems  lankyti  įstaigą  ugdytinių  tėvams  pravestas  pažintinis  susirinkimas.
Ugdytinių tėvai įtraukti į ugdymo(si) procesą vaikų adaptaciniu laikotarpiu. Metų eigoje tėvams buvo
organizuoti  užsiėmimai  „Šeimos  darželis  „Padėkime  savo  vaikams  tapti  laimingais““.  Ugdytinių
tėvai dalyvavo įstaigos kasdieninėje ugdomojoje veikloje, šventėse, ekskursijose, atstovavo įstaigą
įvairiuose miesto organizuojamuose renginiuose. Atlikta tėvų anoniminė anketinė apklausa, teikiant
siūlymus,  strateginiam  2020–2022  m.  planui  rengti,  atsižvelgta  į  tėvų  nuomonę.  100  proc.  tėvų
prijungti prie elektroninės sistemos „Mūsų darželis“. Grupių tėvų susirinkimų metu tėvai informuoti
apie  logopedo  ir  auklėtojos  darbą,  teikiant  trišalę  pagalbą  specialiųjų  poreikių  vaikams.  Tėvai
informuoti dėl mitybos ir įstaigos reikmėms mokėjimo tvarkos pasikeitimo nuo 2019 m. rugsėjo mėn.
1 d., bei nuo 2020 m. sausio mėn. 1 d. 

3)  Įgyvendinant  2019  m.  įstaigos  metiniame  plane  3  tikslą  „ištekliai;  mokyklos
valdymas“, bei 3 uždavinį „aktyvinti įstaigos savivaldos veiklą, remėjų paiešką“, aktyviai veikė
įstaigos savivalda: įstaigos taryba pritarė metiniam veiklos planui, priešmokyklinio ugdymo planui,
pedagogų kvalifikacijos kėlimo perspektyviniam 2020–2022 m. planui, pedagogų tarifikacijai, darbo
vasaros metu organizavimo tvarkos aprašui. Įstaigos savivaldos veiklos rezultatai lėmė atsinaujinimą
įstaigos vidaus ir lauko erdvėse: 2 proc. parama įsigytos grupėse žaliuzės, sukurtos edukacinės erdvės
vaikų lauko žaidimų aikštelėse. Įstaigos savivalda iniciavo glaisto, dažų, rašomųjų stalų auklėtojoms
grupėse  nemokamą  įsigijimą.  Laimėjus  Panevėžio  miesto  savivaldybės  užimtumo  didinimo
programą,  atlikti  įstaigoje  darbai:  kapitališkai  išremontuoti  „Lašelių“  grupės  miegamasis  ir
koridorius; kapitališkai išremontuoti 2 koridoriai prie salės; padidinta salės erdvė – sienoje iškirsta
didelė  arka;  visose  grupių  prausyklose  ir  įstaigos  koridoriuose  praplėsta  erdvė;  lauko  žaidimų
aikštelėse, prie smėliadėžių išklotos plytelės – įrengta erdvė edukacinei veiklai; prie dalies pastato
pakeistas atgrindas, atlikti kiti smulkūs remonto bei aplinkos priežiūros darbai. Gauta parama iš UAB
„Igis“,  AB „Linas“,  bei  individuali  parama:  lininės  medžiagos  atraižos,  fasadiniai  dažai  pastato
atnaujinimui ir kt.. Bendradarbiaujant su socialiniais  partneriais  Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo
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mokymo centru, gauta rašomoji lenta lauko ugdomajai veiklai vykdyti; gautos metalinės baldų dalys
ir sumontuotas dviračių stovas darbuotojams.

Remiantis  2019  metų  lapkričio  mėnesį  atliktu  įstaigoje  vidaus  auditu,  2019  metų
gruodžio mėnesį įvertintais vidaus audito rezultatais, atlikta įstaigos veiklos sričių analizė, išskirtos
veiklos  stipriosios,  silpnosios  pusės,  galimybės,  grėsmės.  Įstaigos  bendruomenė  supažindinta  su
veiklos  sričių  rezultatais;  atsižvelgta  į  2017–2019  metų  įstaigos  Strateginį  planą,  patvirtintą
direktoriaus įsakymu 2017-04-20 Nr. V-216.

Įstaigos strateginėms kryptims 2019 metams įgyvendinti sudaryta 2019 m. veiklos
programa, patvirtinta 2019 m. sausio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-6-1.

Panevėžio  lopšelyje-darželyje  „Žibutė“  2019 metais  veikė  6  grupės:  sausio  1  d.  -  99
sąrašiniai vaikai, gruodžio 31 d. – 104 ugdytiniai. 

Tęsiamas dalyvavimas programose „Vaisiai vaikams“, „Pienas vaikams“.
Socialinę paramą 100% mokesčio lengvatą: 
2019 metų sausio mėnesį gavo 4 vaikai, gruodžio mėnesį – 5 vaikai; 
50% mokesčio lengvatą: 
2019 metų sausio mėnesį gavo 15 vaikų, gruodžio mėnesį – 11 vaikų; 
100% mokesčio lengvatą: 
2019 metų sausio mėnesį gavo 1 vaikas („Nykštukų“ gr.), turintis negalios lygį, 5 vaikai –

iš socialinės rizikos ir vaiko teisių pažymas, turinčių šeimų, gruodžio mėnesį – 3 vaikai. 
2019  metų  gruodžio  mėnesį  Savivaldybė  skyrė  6454,00 eurų  ankstyvojo  amžiaus

„Boružėlių“  grupės  prausyklos-tualeto,  vituvėlės,  rūbinėlės  santechnikos  (kanalizacijos,
vandentiekio) vamzdynams bei įrangai pakeisti.

Už mokinio krepšelio, skirtus 2400 eurų įsigyta: 
1) 17 vnt. lavinamųjų žaislų – įmontuoti įstaigos koridoriuose ant sienų (UAB „Artom“);
2) 2 vnt. supynių su čiuožynėmis – pastatytos vaikų žaidimų aikštelėse („Medinė pasaka“);
3) 1 vnt. supynių su laipynėmis – pastatytos vaikų žaidimų aikštelėje („Medinė pasaka“);
4) 4  vnt.  žaislų  ankstyvojo  amžiaus  vaikų  žaidimų  aikštelėje:  „Tunelis“,  „Čiuožynė“,

„Siūbuoklis“, „Kačiukas“ (UAB „Artom“);
5) 1 pilnas komplektas kompiuterio įrangos (procesorius, monitorius, klavetūra, pelė);
6) 1 kompiuteris;
7) edukacinis kilimėlis („Lindstrom“).

Laikytasi Lietuvos higienos norma HN 75:2016 reikalavimų. Vaikų maitinimo ir higienos
organizatorė Aldona Grigaliūnienė, pagal reikalavimus įstaigoje vykdė sveikatai palankios mitybos
priežiūrą,  stebėjo vaikų lankomumą, mitybą. Direktorė Loreta Simanavičienė visuotinio ugtyninių
tėvų susirinkimo metu 2019 metų rugsėjo mėnesį informavo ugdytinių tėvus apie įstaigos reikmių
mokesčio pasikeitimą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Vaikų maitinimo ir higienos organizatorė visuotinio
ugtyninių  tėvų  susirinkimo  metu  2019  metų  rugsėjo  mėnesį  informavo  ugdytinių  tėvus  apie
pasikeitimus dėl nelankytų (ir pateisintų) dienų nuo 2019 m. rusėjo 1 d. bei supažindino su Panevėžio
miesto savivaldybės tarybos sprendimu „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. sprendimu Nr. 1-
312, pakeitimo“ apie maitinimų kainų kilimą nuo 2020 m. sausio 1 d. Vaikų maitinimo ir higienos
organizatorė atliko vaikų lankomumo suvestinę, (žr. 1 lent.).

2019 m.

Vidutiniškai lankė Lankytų dienų Praleistų dienų Dėl ligos
Lopšelis 19 4649 2471 516
Darželis 48 11964 5714 837
Viso: 67 16616 8185 1353

1 lent. Vaikų lankomumo suvestinė

2019 m.  įstaigoje  atlikti  išorės  remonto bei  kiti  atnaujinimo darbai: visose  vaikų
lauko  žaidimų  aikštelėse  aplink  smėliadėžes  plačiai  išklota  plytelėmis,  įkurtos  vaikų  žaidimams
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edukacinės erdvės (panaudotos plytelės gautos iš savivaldybės); ženklintos 6 smėliadėžės; pakeistas
pastato  senas  betoninis  (nesaugus,  ištrūpėjęs)  atgrindas  panaudotomis  plytelėmis  (panaudotos
plytelės  gautos  iš  savivaldybės);  „Nykštukų“ grupės  lauko žaidimui  aikštelėje  įmontuotas  naujas
suolas; „Lašelių“ ir „Smagučių“ grupių lauko žaidimų aikštelėse išklota minkšta danga, pastatytos
supynės-čiuožynės; „Meškiukų“ ir „Nykštukų“ grupių lauko žaidimų aikštelėse pastatytos supynės-
laipynės;  „Lašelių“  ir  „Zuikio  Bumbulio“  grupių  lauko  žaidimų  aikštelių  pavėsinėse  įmontuotos
sieninės laipiojimo kopėtėlės;  pasodintas įstaigos kieme alyvos krūmas; pasodintas įstaigos kieme
jazmino  krūmas;  pasodinta  įstaigos  kieme tuja;  „Smagučių“  grupės  lauko žaidimų aikštelėje,  ant
pavėsinės sienos iš lauko įmontuota rašomoji lenta;  „Smagučių“ grupės lauko žaidimų aikštelėje,
įmontuoti taikiniai; pagamintas darbuotojų dviračiam statyti dviračių stovas; atnaujinti dveji avariniai
laiptai;  pravesta  kanalizacija  lauke  į  „Boružėlių“  grupę;  minimaliai  restauruotas  įvažiavimas  iš
Radviliškio  gatvės;  restauruotas  įėjimo  takas  iš  Radviliškio  gatvės;  įmontuoti  vartams  nuo
Radviliškio gatvės laikikliai.

2019  m.  įstaigoje  atlikti  vidaus  remonto  bei  kiti  atnaujinimo  darbai: pagamintas
maisto dalinimo stalas, restauruotas maisto dalinimo langelis; pagaminta dviaukštė spintelė dviems
gesintuvams  maisto  dalinimo  koridoriuje;  atremontuotas  „Boružėlių“  grupės  koridorius;  įstatytos
naujos durys iš koridoriaus į ankstyvojo amžiaus grupę; atremontuotas koridorius prie salės; praplėsta
salės erdvė – iškirsta didelė anga durims; įsigyti sporto kilimėliai ugdytiniams; įsigytos pagalvėlės
salėje ugdytiniams; įsigytos specialios dėžės pagalvėlėms sudėti; restauruotos kūno kultūrai skirtos
laipiojimo kopėtėlės,  salėje  permontuotos  į  kitą  vietą;  atremontuotas  salės  koridorius  link maisto
bloko;  įsigyti  edukaciniai  kilimėliai;  dalinai  atnaujinti  „Nykštukų“  grupės  prausykla  ir  tualetas;
penkiose grupėse ir/ ar miegamuosiuose įsigytos vienam langui žaliuės; II-ame aukšte prie grupių
durų pagamintos,  įmontuotos  spintelės  gesintuvams;  visų grupių prausyklose išmontuotos  durys į
tualetus, prausyklų ir tualetų sienos dalinai atnaujintos; atnaujintos „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“,
„Meškiukų“, „Lašelių“ grupių vaikų drabužėlių spintelės, įmontuotos spintelėse naujos rankenėlės;
„Smagučių“ grupės rūbinėlėje pagamintos ir įmontuotos naujos apsauginės grotelės ant radiatoriaus;
„Smagučių“  grupės  rūbinėlėje  pagaminta  ir  įmontuota  spintelė  po  kriaukle;  „Zuikio  Bumbulio“
grupėje  įmontuotos  naujos  demontracinės  vaikų  ugdymui(si)  lentos;  „Zuikio  Bumbulio“  grupės
miegamajame  atnaujintas  senas  ir  pagamintas  paveikslas;  koridoriuje  prie  „Lašelių“  ir  „Zuikio
Bumbulio“ grupių išmontuotos durys, dalis koridoriaus atnaujinta; išremontuotas „Lašelių“ grupės
koridorius į miegamąjį;  išremontuotas „Lašelių“ grupės miegamasis;  „Boružėlių“ grupėje pakeisti
kanaliacijos ir vandentiekio vamzdynai; įsigyti ir įmontuoti lavinamieji žaislai įstaigos koridoriuje;
pagaminta ir sumontuota švarių ir nešvarių skalbinių spinta.

2019 m. (Eurais) skirtos lėšos:
1.Savivaldybės biudžetas – 403150 €.
Iš jų:   1.1. Aplinkai – 233600 €.

1.2. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio krepšelis) – 128300 €.
1.3. Specialiosios lėšos – 40200 €.

2.Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (nemokamas maitinimas) – 1050 €.
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (socialinių pedagogų programos) – nėra.
2.2.ES lėšos – nėra.
Viso: 403150 €.

3. 2 proc. parama –  2323,74 €. 

II. ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

Įstaigos veiklai turėjo įtakos šie veiksniai.
Politiniai veiksniai: 

 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 aprūpinimo standartai;
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 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;

 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 2019 m. projektas 2019 m.

Vasaros darbo finansavimui;
 nustatytas tėvams (globėjams) 0,43 € mokestis įstaigos reikmėms iki 2019-08-31;
 nustatytas tėvams (globėjams) 1,50 € fiksuotas įstaigos reikmių nuo 2019-09-01;
 Panevėžio  miesto  savivaldybės  tarybos sprendimu 2019-08-06 Nr.  TSP-311,  nuo

2020 m. sausio 1 dienos pabrangsta mokestis už mitybą;
 2% įstaigos darbuotojų, ugdytinių tėvų parama – sumontuotos žaliuzės 5 grupėse,

įmontuotos „Amstrong“ lubos 1 grupėje;
 mokinio krepšelio lėšos – pedagogų kvalifikacijos kėlimas; IKT įsigijimas. 

 Tikslinės Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos:
 Panevėžio  miesto  savivaldybės  skirtos  lėšos  (6454,00 €)  „Boružėlių“  grupės

vandentiekio, kanalizacijos vamzdynams pakeisti.
Socialiniai veiksniai:

 100 procentų patenkintas  tėvų poreikis  lankyti  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio
amžiaus grupes; 

 75 procentų patenkintas tėvų poreikis vasarą lankyti lopšelį–darželį;
 atliepti  tėvų  lūkesčiai,  sudarytos  sąlygos  papildomiems  ugdomiesiems

užsiėmimams;
 daugėja vaikų su dideliais kalbos sutrikimais (sulėtėjusi raida);
 vadovaujantis  Panevėžio miesto Savivaldybės administracijos  socialinės paramos

skyriaus pažymomis, vaikai gauna socialinę pašalpą;
 plėtojamas bendradarbiavimas su Panevėžio miesto bibliotekomis, Dailės galerija,

Fotogalerija, Kraštotyros muziejumi, Panevėžio Gamtos mokykla, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo  centru,  Panevėžio  raj.  lopšeliu-darželiu  „Gandriukas“,  Panevėžio  miesto  lopšeliais-
darželiais, kitomis įstaigomis; 

 įsijungta  į  respublikos  ugdymo  įstaigų  „Žibutė“  tinkle;  pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys su Kretingos darželiu-mokykla, Šiaulių, Druskininkų, Vilniaus, Šilutės
lopšeliais-darželiais „Žibutė“.

Techniniai veiksniai:
 atnaujinta  kompiuterinė  įranga:  įsigytas  1  komplektas  kompiuterinės  įrangos

sekretoriaus darbui, 1 kompiuteris „Zuikio Bumbulio“ grupėje; 
 visose grupėse kompiuteriuose įdiegta legali kompiuterinių žaidimų individualiems

vaikų poreikiams programa ziburelis.lt; 
 prižiūrima internetinė svetainė www.zibute.eu; 
 nuolat informuojama bendruomenė facebook viešoje erdvėje apie įstaigos veiklą;
 veikia elektroninis paštas   panzibute@gmail.com;  
 tėvų  prašymai  registruojami  Panevėžio  miesto  savivaldybės  lopšelio-darželio

„Žibutė“ vaikų registracijos ir eilių sudarymo sistemoje;
 įdiegtas ir naudojamas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, prijungti tėvai;
 buhalterinis darbas vykdomas finansų valdymo ir apskaitos sistemoje „Biudžetas

VS“.

III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
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Panevėžio  lopšelio-darželio  „Žibutė“  2017–2019  metų  strateginio  plano  įgyvendinimo
kryptys: 1) ugdymo(si) kokybės gerinimas; 2) įstaigos valdymo tobulinimas; 3) materialinės bazės
vystymas. 

2019 metų įstaigos strateginės kryptys: 1) vaiko ugdymo(si) pasiekimai; 2) parama
ir pagalba vaikui, šeimai; 3) racionalus išteklių panaudojimas; įstaigos valdymo tobulinimas.

2019 metų įstaigos veiklos plane numatyti tikslai: 1) ugdymo kokybės gerinimas
(vaiko ugdymo(si) pasiekimai), 2) param air pagalba vaikui, šeimai, 3) ištekliai; mokyklos valdymas. 

2019  metų  įstaigos  veiklos  plano  tikslams  įgyvendinti  iškelti  uždaviniai:  1)
inicijuoti savivertę, ugdyti pažintinius gebėjimus, skatinant tyrinėti aplinką, eksperimentuoti, stebint
daiktus  ir  reiškinius  bei  kuriant,  2)  intensyvinti  tėvų  švietimo  organizavimą,  įtraukiant  juos  į
ugdymo(si) procesą, 3) aktyvinti įstaigos savivaldos veiklą, remėjų paiešką.

Veiklos tikslų įgyvendinimas

Įgyvendinant 2019 m. įstaigos metiniame plane 1 tikslą  „Ugdymo kokybės gerinimas
(vaiko  ugdymo(si)  pasiekimai)“, bei  1  strateginę  kryptį  „Vaiko  ugdymo(si)  pasiekimai“,
ikimokyklinis  ugdymas  organizuotas,  vadovaujantis  įstaigos  ikimokyklinio  ugdymo  programa
„Žibutės  žiedlapėliai“,  nuo  5  metų  amžiaus  integruojant  prevencinę  socialinę  programą  „Zipio
draugai“.  Priešmokyklinėje  ugdymo  grupėje  –  Bendrąją  priešmokyklinio  ugdymo(si)  programą,
integruojant prevencinę programą „Zipio draugai“, smurto, patyčių prevencijos planą.  Ugdymo(si)
proceso planavimas vyko elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, kuriame atsispindi eksperimentai,
tiriamoji  veikla.  Visose  grupėse  įdiegti  kompiuteriniai  žaidimai  ziburelis.lt.  Vaikų  pažangos
pasiekimai  elektroniniame  dienyne  fiksuoti  aprašomuoju  būdu  ir  diagramose.  Individualūs  vaikų
pasiekimai atsispindėjo eksponuojamuose kūrybiniuose darbuose,  dalyvaujant konkursuose, sporto
varžybose,  pilietinėse  šventėse,  akcijose,  išvykose.  Individualus-koduotas  vaiko  vertinimas
pristatytas  grupių tėvų susirinkimuose.  Tęsiama papildomų būrelių  veikla,  pedagogų savanorystė,
darbuotojų  mentorystė.  Į  ugdymo(si)  procesą  integruotos  projektinės  veiklos:  „Menų  oazė
ikimokyklinuko akimis  2“,  „Aš auginu“,  „Už mažą trupinėlį,  čiulbėsiu  visa vasarėlę“,  „Žaidimai
moko“,  „Saulėto  oranžinio  traukinio  kelionė“,  „Guminio  bato  ir  gėlės  draugystė“  ir  kt..  Įstaigos
ugdytiniai dalyvavo miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose: „Mano gimtinė“, „Sveiko
maisto piramidė“, „Aš Lietuvą nešuosi širdyje“, „Mažos rankos – didelius darbus daro“, „Kamštelių
vajus 2019“, „Mūsų mažieji sparnuotieji draugai“, „Raidelė prie raidelės susideda žodelis“, „Mums
patinka žemėlapiai“,  „Išgirsti  pačią slapčiausią gamtos kalbą“ ir  kt..  Oganizuoti  renginiai  įstaigos
bendruomenei Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, bei įstaigoje; pravesta tėvų popietė
„Šiuolaikinio  ikimokyklinio,  priešmokyklinio  amžiaus  vaiko  ugdymo(si)  iššūkiai  II“.  Įstaigos
pedagogai  dalinosi  gerąja  pedagogine  patirtimi  įstaigoje  bei  respublikinėse  konferencijose.  2
pedagogai  pasikėlė  aukštesnę  kvalifikacinę  kategoriją  –  iš  vyresniojo  auklėtojo  į  auklėtojo
metodininko.  Dalyvauta  mentorystės  programoje:  mentoriu  paskirtas  1  pedagogas  Panevėžio
kolegijos, socialinių mokslų fakulteto studentui. Įstaigoje jaunam ikimokyklinio ugdymo specialistui
skirtas  mentorius  (vyresnioji  auklėtoja,  ketinanti  įgyti  auklėtojos  metodininkės  kvalifikacinę
kategoriją). Atliktas įstaigos vidaus auditas (įsivertinimas), numatytos strateginės kryptys, tikslai ir
uždaviniai  2020  m.  metiniam  planui  parengti.  100  proc.  įstaigos  darbuotojų  dalyvavo
išvažiuojamajame plenariname posėdyje strateginiam 2020-2022 m. planui  rengti.  Atsižvelgiant  į
darbuotojų pateiktus siūlymus, numatytos priemonės pokyčiams įstaigoje įgyvendinti. 

Siekiant  gerinti  ugdymo(si)  proceso  kokybę,  ugdytinių  pasiekimus,  modernizuota,
atnaujinta  ir  praturtinta  ugdymo(si)  aplinka  bei  sukurtas  bendruomenės  informavimo  ir
komunikavimo  modelis. Siekiant  gerinti  ugdymo(si)  proceso  kokybę,  ugdytinių  pasiekimus,
atnaujintos  vidaus  patalpos,  lauko žaidimų aikštelės.  Darželio  vidaus  ir  lauko erdvių ugdymo(si)
aplinka  praturtinta  priemonėmis:  lavinamaisiais  žaislais,  supynėmis,  sudaryta  sutartis  su  firma
„Lindstrom“  edukaciniui  kilimėliui  nuomotis.  Įsigyti  ir  įstaigos  koridoriuose  ant  sienų įmontuoti
lavinamieji žaislai – 17 vnt.; įsigytos ir įstaigos vaikų žaidimų aikštelėse pastatytos 2 vnt. supynių su
čiuožynėmis ir 1 vnt. supynių su laipynėmis: iš viso 3 vnt. lauko žaidimų įrengimų; įsigyti  4 nauji
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žaidimai  bei  žaislai  ankstyvojo  amžiaus  vaikų  žaidimų  aikštelėje:  „Tunelis“,  „Čiuožynė“,
„Siūbuoklis“, „Kačiukas“. 

Sudarytos  sąlygos  grupėse  naudotis  kompiuterinėmis  programomis. Įsigytos  6
programėlės.  6-ose  įstaigos  grupėse  kompiuteriuose  instaliuotos  kompiuterinės  programėlės  su
lavinamaisiais žaidimais ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams (www.ziburelis.lt). 

Priešmokyklinio  amžiaus  vaikams  pravesti  lyderystę  ugdantys  žaidimai. Pravesti  9
užsiėmimai  apie  lyderystę.  Užsiėmimų su vaikais  medžiaga  įkelta  į  įstaigos  facebook paskyrą ir
darželio internetinę svetainę www.zibute.eu  .     

Apie įstaigos vaiko ugdymo(si) kokybę, pasiekimus dalintasi patirtimi respublikinėse
konferencijose,  parengta ir skaityta  7 žodiniai  pranešimai:  2019-02-20, tema „Mažoji  architektūra
įstaigos  kieme“  (Panevėžio  rajono  švietimo  centras  Nr.  Ž-40);  2019-03-13,  tema  „13-os  klasės
pamoka: pedagogo patirtis vaiko kompetencijų ugdymui(si)“ (Šiaulių miesto savivaldybės švietimo
centras Nr. 126487); 2019-03-26, tema „Kelias į sveiką vaiko sielą“ (Panevėžio kolegija Nr. PKT-
37); 2019-05-10, tema „Mokymasis lyderystės „Laiminga vaikystė““ (Švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos  vaikų  ir  jaunimo  centras  „Žaidimų  vaivorykštė“  Nr.  (1.8.)V4-9497);  2019-10-09,  tema
„Vasaros pažinimo takeliu Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė““ (Panevėžio švietimo centras Nr.
6.4-L-996);  2019-10-09,  tema  „STEAM  ugdymas  meninėje  priešmokyklinio  amžiaus  vaikų
veikloje““  (Panevėžio  švietimo  centras  Nr.  6.4-L-998);  2019-12-11,  tema  „Ikimokyklinis  ir
priešmokyklinis ugdymas(is) Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ inspiruojant STEAM veiklas“
(Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras Nr. 133012).

Įstaigos  pedagogai  pedagogine  patirtimi  dalinosi  su  Panevėžio  miesto  pedagogais;
pravestos 6 13-os klasės pamokos: 2019-03-01, tema „Šibori technika meninėje veikloje“ (Panevėžio
švietimo centras  Nr.  6.4-L-241);   2019-03-21,  tema „Vaidybinės  improvizacijos  ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio amžiaus vaikams“ (Panevėžio švietimo centras Nr. 6.4-L-403); 2019-10-09, tema
„Koliažų kūrimas iš kasdieninių reikmenų“ (Panevėžio švietimo centras Nr. 6.4-L-1000); 2019-10-
09, tema „Kuriu ir  žaidžiu teatrą“ (Panevėžio švietimo centras  Nr. 6.4-L-999); 2019-11-27, tema
„Vijimo ir pynimo technikų panaudojimas ugdyme“ (Panevėžio švietimo centras Nr. 6.4-L-1177);
2019-12-06, tema „Ramybė širdyje ir sieloje“ (Panevėžio švietimo centras Nr. 6.4-L-1318).

Įstaigos vadovai pravėdė 3 paskaitas-praktikumus respublikos pedagogams: 2019-05-
10, tema „Mokymasis  lyderystės  „Laiminga vaikystė““ (Švietimo ir  mokslo ministerija,  Lietuvos
vaikų ir jaunimo centras „Žaidimų vaivorykštė“ Nr. (1.8.) V4- 9497); 2019-11-14, tema „Pedagogų
atestavimo  sistema  bei  kvalifikacijos  tobulinimo  tvarka“  (Panevėžio  švietimo  centras  Nr.  6.4-L-
1114);  2019-12-10,  tema  „Pedagogų  atestavimo  sistema  ir  kvalifikacijos  tobulinimo  tvarka“
(Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos suaugusiųjų švietimo skyrius Nr. 282).

Siekiant  ugdymo(si)  kokybės  gerinimo,  organizuota,  pravesta  respublikinė
konferencija  pedagogams „Šiuolaikinio  ikimokyklinio  amžiaus  vaiko ugdymo(si)  iššūkiai  II“  (IV
ketvirtis);  organizuota, pravesta  respublikinė konferencija pedagogams „Šiuolaikinio ikimokyklinio
amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai  II“ 2019-10-09, bendradarbiaujant su socialiniais  partneriais  –
Panevėžio Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru, Panevėžio Švietimo centru (Panevėžio švietimo
centras Nr. 5289). 
Moderuotos  4  sekcijos: „Šeimos  ir  darželio  partnerystė“;  „Naujos  ugdymo(si)  erdvės“;
„Pedagoginės  inovacijos“;  „Pedagogo  savęs  tobulinimas“  (Respublikinė  mokslinė-praktinė
konferencija  „Šiuolaikinio ikimokyklinio,  priešmokyklinio amžiaus  vaiko ugdymo(si)  iššūkiai  II“.
Programa, 2019 m. spalio 9 d.).
Pravestos  2  13-os  klasės  pamokos: „Kuriu  ir  žaidžiu  teatrą“;  „Koliažų  kūrimas  iš  kasdieninių
reikmenų“ (Programa, 2019 m. spalio 9 d.).
Parengti  ir  pristatyti  2  žodiniai  pranešimai:  „Vasaros  pažinimo  takeliu  Panevėžio  lopšelyje-
darželyje  „Žibutė““;  „STEAM  ugdymas  meninėje  priešmokyklinio  amžiaus  vaikų  veikloje“
(Programa, 2019 m. spalio 9 d.).
Parengti 5 stendiniai pranešimai:  „Žaidimas – svarbiausia ugdymą(si) skatinanti veikla“; „Augu
tyrinėdamas“;  „Idėjos  iš  gamtos  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  ugdyme“;  „Ikimokyklinio  amžiaus
vaikų ugdomoji veikla lauko erdvėje“; „Viskas per žaidimą“ (Programa, 2019 m. spalio 9 d.).
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Ugdymo  procesas  organizuotas  pagal  Ikimokyklinio  ugdymo  programą  „Žibutės
žiedlapėliai“, patvirtintą direktoriaus įsakymu 2019 m. birželio 19 d., Nr. V-83 ir Priešmokyklinio
ugdymo(si) bendrosios programos ugdymo turinį. Integruota prevencinė, socialinių įgūdžių programa
„Zipio draugai“, grupių ilgalaikiai projektai.

Ugdytinių  tėvų  apklausos  duomenimis,  tėvų  lėšomis  organizuoti  papildomi  neformalaus
ugdymo(si) užsiėmimai vaikams: anglų kalbos, sportinių šokių „Rumba“, sportinių žaidimų būreliai.
Tęsema įstaigoje pedagogų savanorystė vaikų ugdymui: dailės, muzikos-dainavimo, šaškių būreliai.

Pasiektas  brandumas  mokyklai.  20 ugdytinių  išvyko  į  mokyklas:  2 į –  Panevėžio
„Aušros“, 1 – „Saulėtekio“, 6 – į „Vyturio“ progimnazijas, 1 – į Panevėžio pradinę mokyklą, 3 – į
Panevėžio Kazimiero Paltaroko, 6 - „Vytauto Žemkalnio“  gimnazijas, 1 –  į Panevėžio  Mykolo
Karkos pagrindinę mokyklą.

Informacijos  sklaida  bendruomenei  apie  įstaigos  veiklą  vyko  ugdytinių  tėvų  bendrų
užsiėmimų metu (4 užsiėmimai paskutinį mėnesio ketvirtadienį) tema: Šeimos darželis „Padėkime
savo  vaikams  tapti  laimingais“;  visuotinių  susirinkimų  metu;  tėvų  popietėje-diskusijoje;  grupių
susirinkimų metu. Užsiėmimų su vaikų tėvais medžiaga įkelta į įstaigos facebook paskyrą ir darželio
internetinę svetainę www.zibute.eu; 

Išspausdinti  7  straipsniai:  Panevėžio  miesto  dienraštyje  „Sekundė“  „Adventinė  gerumo
akcija“;  internetinėje  svetainėje  „Švietimo  naujienos“, „Pavasario  šventės:  lietuvių  papročiai  ir
Panevėžio  lopšelio-darželio  „Žibutė“  patirtis“;  „Šoku  su  šeima“  (Panevėžio  l-d.  „Žibutė“  inf.);
„Darželinukų Sekminės“; „Konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko
ugdymo(si) iššūkiai II“; „Adventas Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė““; dienraštyje „Sekundė“
„Adventas – Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė““.

Parodytas  1  reportažas per  Šiaulių  televiziją,  tema  „Skaitovų  konkursas  Radviliškio
lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“.

2323,74 eurai  2%  įstaigos  darbuotojų  ir  ugdytinių  tėvų  paramos  lėšų. Įsigyta:  5-iose
ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  amžiaus  grupėse  miegamųjų  ar  žaidimų  grupių  (auklėtojų
pasirinkimu)  patalpose  žaliuzės  už  619,84  eurų;  ikimokyklinio  amžiaus  grupėje  –  pakabinamos
„Amstrong“ lubos su led apšvietimu už 220 eurų; vaikų lauko žaidimų aikštelėse – minkšta danga už
1483,90 eurų.

Įgyvendinant  2019  m.  įstaigos  metiniame  plane  2  tikslą  „Parama  ir  pagalba  vaikui,
šeimai“, bei 2 strateginę kryptį „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“, pradėsiantiems lankyti įstaigą
ugdytinių tėvams pravestas  pažintinis  susirinkimas.  Ugdytinių tėvai  įtraukti  į  ugdymo(si)  procesą
vaikų adaptaciniu laikotarpiu.  Metų eigoje tėvams buvo organizuoti  užsiėmimai „Šeimos darželis
„Padėkime  savo  vaikams  tapti  laimingais““.  Ugdytinių  tėvai  dalyvavo  įstaigos  kasdieninėje
ugdomojoje veikloje,  šventėse, ekskursijose, atstovavo įstaigą įvairiuose miesto organizuojamuose
renginiuose. Atlikta tėvų anoniminė anketinė apklausa, teikiant siūlymus, strateginiam 2020–2022 m.
planui rengti, atsižvelgta į tėvų nuomonę. 100 proc. tėvų prijungti prie elektroninės sistemos „Mūsų
darželis“. Grupių tėvų susirinkimų metu tėvai informuoti apie logopedo ir auklėtojos darbą, teikiant
trišalę  pagalbą  specialiųjų  poreikių  vaikams.  Tėvai  informuoti  dėl  mitybos  ir  įstaigos  reikmėms
mokėjimo tvarkos pasikeitimo nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 1 d., bei nuo 2020 m. sausio mėn. 1 d. 

Siekiant  suteikti  paramos  ir  pagalbos  vaikui,  šeimai,  buvo  ugdytinių  tėvams  suteikta
informacija  konsultacinių  susitikimų  metu;  informacija  nuolat  skelbiama  įstaigos  internetinėje
svetainėje,  facebook  paskyroje. Pravesti  9  užsiėmimai  su  tėvais.  Įstaigos  informacija  viešinama
internetinėje svetainėje, facebook paskyroje. Įstaigos  vadovai  pravedė  10 užsiėmimų su ugdytinių
tėvais (4 paskutinį mėnesio ketvirtadienį) Šeimos darželis „Padėkime savo vaikams tapti laimingais“:
Užsiėmimų  su  vaikų  tėvais  medžiaga  įkelta  į  įstaigos  facebook  paskyrą  ir  darželio  internetinę
svetainę www.zibute.eu.

Inicijuojant  paramą ir  pagalbą  vaikui,  įsigyta  grupių patalpose  žaliuzės; ugdytinių  tėvų ir
darbuotojų 2 proc. parama įsigyta 8 vnt. grupių ir (ar) miegamųjų patalpose žaliuzių.

Įgyvendinant 2019 m. įstaigos metiniame plane 3 tikslą „Ištekliai; mokyklos valdymas“, bei
3 strateginę kryptį  „Racionalus išteklių panaudojimas; įstaigos valdymo tobulinimas“, aktyviai
veikė įstaigos savivalda: įstaigos taryba pritarė metiniam veiklos planui, priešmokyklinio ugdymo
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planui,  pedagogų  kvalifikacijos  kėlimo  perspektyviniam  2020–2022  m.  planui,  pedagogų
tarifikacijai, darbo vasaros metu organizavimo tvarkos aprašui. Įstaigos savivaldos veiklos rezultatai
lėmė  atsinaujinimą  įstaigos  vidaus  ir  lauko  erdvėse:  2  proc.  parama  įsigytos  grupėse  žaliuzės,
sukurtos edukacinės erdvės vaikų lauko žaidimų aikštelėse. Įstaigos savivalda iniciavo glaisto, dažų,
rašomųjų stalų auklėtojoms grupėse nemokamą įsigijimą. Laimėjus Panevėžio miesto savivaldybės
užimtumo  didinimo  programą,  atlikti  įstaigoje  darbai:  kapitališkai  išremontuoti  „Lašelių“  grupės
miegamasis ir koridorius; kapitališkai išremontuoti 2 koridoriai prie salės; padidinta salės erdvė –
sienoje iškirsta didelė arka; visose grupių prausyklose ir įstaigos koridoriuose praplėsta erdvė; lauko
žaidimų aikštelėse, prie smėliadėžių išklotos plytelės – įrengta erdvė edukacinei veiklai; prie dalies
pastato pakeistas atgrindas, atlikti kiti smulkūs remonto bei aplinkos priežiūros darbai. Gauta parama
iš  UAB „Igis“,  AB „Linas“,  bei  individuali  parama:  lininės  medžiagos  atraižos,  fasadiniai  dažai
pastato  atnaujinimui  ir  kt..  Bendradarbiaujant  su socialiniais  partneriais  Panevėžio  suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo centru,  gauta rašomoji lenta lauko ugdomajai veiklai  vykdyti;  gautos metalinės
baldų dalys ir sumontuotas dviračių stovas darbuotojams. 

Tobulinant įstaigos valdymą, įstaigos vadovai pravedė 12 susirinkimų įstaigos darbuotojams
(visuotinių ir atskirai pedagogams bei nepedagoginiam personalui). 

Buvo  tobulinama  darbuotojų  profesinė  kompetencija,  taikant  IKT. Taikytos  dokumentų
valdymo naujovės. Pravesti darbuotojų mokymai darbui su elektroniniu dienynu; organizuoti tęstiniai
mokymai  darbuotojams  su  elektroniniu  dienynu,  telefonu  konsultuojantis  su  „Mūsų  darželis“
administratoriumi; įvesta prieiga prie elektroninio dienyno ugdytinių tėvams; įvesta prieiga tėvams.

Plečiama  įstaigos  informacinė  sistema. Vyksta  @vilio  įsisavinimas.  Įsisavinama  @vilio
dokumentų valdymo sistema. Tobulinamas įstaigos administracijos darbuotojų  @vilio įsisavinimas;
tvirtinami @vilio dokumentų valdymo sistemos įgūdžiai.

Suaktyvintas lopšelio-darželio tarybos darbas, tobulinant įstaigos veiklą, bendradarbiaujant su
Pušaloto  mikrorajono  bendruomene,  socialiniais  partneriais,  inicijuojant  2% lėšų,  kitų  išteklių
pritraukimą. Darbuotojai  plėtė  žinias,  taikė  jas  darbe,  kėlė  profesinę  kvalifikaciją. Įgyvendintas
projektas  „Menų  oazė  ikimokyklinuko  akimis  2“. Organizuota  10 parodų,  eksponuoti  įstaigos
darbuotojų, ugdytinių, jų tėvų kūrybiniai darbai  Panevėžio miesto  viešosiose erdvėse: 2019-01-30
„Vasaros atspindžiai“ Panevėžio pedagogų švietimo centre; 2019 m. 01 mėn. „Robotuko varžteliai
paveiksle“  Panevėžio  miesto  savivaldybės  Socialiniame  skyriuje;  2019-03-05–2019-03-29
„Robotuko varžteliai paveiksle“ Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje;
2019-04-01–2019-04-30 „Išskridę paukščiai į namus, sugrįš pavasarį saulėtą“ Panevėžio parduotuvės
„Biuro  verslas“  languose; 2019-04-15–2019-04-30  „Rieda  margi  margučiai“  Panevėžio  miesto
savivaldybės viešojoje  bibliotekoje „Židinys“; 2019-06-03–2019-06-28 „Šokanti vasara“ (tapyba ant
drobės).  Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje  bibliotekoje „Židinys“;  2019-07 01–2019-07-30
„Vasaros  spalvos“  Panevėžio  miesto  savivaldybės  viešojoje  bibliotekoje  „Židinys“;  2019-09-01–
2019-09-30  „Mano  gimtasis  miestas“  Panevėžio  miesto  savivaldybės  viešojoje  bibliotekoje
„Židinys“; 2019-10-01–2019-10-30 „Veliu, veliu veltinėlį“ Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje
bibliotekoje  „Židinys“;  2019-10-01–2019-10-30  „Medžiaginiai  paveikslai“  Panevėžio  miesto
savivaldybės viešojoje „Šiaurinėje“ bibliotekoje.

Intensyviai  palaikomi  ryšiai  su  įstaigos  taryba,  mikrorajono  bendruomene,  socialiniais
partneriais  pagerino  ugdomąją  aplinką  įvairiose  įstaigos  erdvėse,  pagerėjo  ugdymo(si)  proceso
kokybė. Įstaigoje  organizuotos  šventės,  renginiai;  organizuotos  29 šventės,  renginiai  su  įstaigos,
miesto  bei  miesto  Pušaloto  mikrorajono  bendruomene:  2019-01-04  „Trys  Karaliai“;  2019-02-13
„Mano  Tėvynės  gimtadienis“;  2019-03-04  „Kaziuko  ir  knygų  mugė“;  2019-03-05  „Užgavėnių
linksmybės“; 2019-03-08 „Legenda apie Birutę“; 2019-03-26 Teatro dienai „Gyvūnėliai dainelėse“;
2019-03-27  Teatro  dienai  „Ropė“;  2019-03-28  Teatro  dienai  „Boružė  Liputė“; 2019-04-03
„Pavasaris  atskrido ant paukščio sparnų“; 2019-04-23 „Jurginės“; 2019-04-23 „Velykų bobutės ir
Zuikio vaikštynės“; 2019-05-15 „Šeimos vakaras“; 2019-05-30 „Lik sveikas, darželi“; 2019-06-03
„Vaikų gynimo diena“; 2019-06-21 „Paparčio žiedo paieška“; 2019-07-08 „Šokolado diena“; 2019-
08-14 „Žolinės  arbatėlė,  gėlės  žiedas  ant  žolės“;  2019-08-23 „Gandro  palydotuvės“;  2019-08-23
„Baltijos kelias“; 2019-09-02 „Keturi paršiukai“; 2019-09-24 „Rudenėlio žaidimai lauke“; 2019-09-
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30  „Širdies  diena“;  2019-10-10  „Viru  viru  košę“;  2019-10-17  „Atšvaitų  diena“;  2019-11-06
„Viščiukų pyragas“; 2019-11-12 „Ožio diena“; 2019-11-16 „Tolerancijos švyturys“; 2019-11-29 „Šv.
Andriejus, Adventas“; 2019-12-17 „Kalėdinė eglutė“.
2019-02-14 parengti  ir  įregistruoti  juridinių  asmenų registre  Panevėžio  lopšelio-darželio  „Žibutė“
nuostatai.
2019-02-01 parengtos  ir  direktoriaus  įsakymu Nr.  V-24 patvirtintos  „Panevėžio  lopšelio-darželio
„Žibutė“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės“.

Programoje numatytos priemonės uždavinių įgyvendinimui; 
Pasiektas  pirmasis  uždavinys –  inicijuoti  savivertę,  ugdyti  pažintinius  gebėjimus,

skatinant tyrinėti aplinką, eksperimentuoti, stebint daiktus ir reiškinius bei kuriant. 
Įstaigos  ikimokyklinis  ir  priešmokyklinis  ugdymas(is)  planuojamas  elektroniniame

dienyne  „Mūsų  darželis“,  kuris  pagerino  planavimo,  tėvų  informavimo,  lankomumo  apskaitą.
Pedagogams  suteiktos  individualios  konsultacijos  trumpalaikių  planų  bei  lankomumo  formų
tobulinimui.  Su  pedagogais  susitarta  dėl  atsakomybės  pildant  elektroninį  dienyną.  100  procentų
pedagogų ir kitų specialist geba dirbti su elektroniniu dienynu. 

Įstaigoje inicijuotos paskaitos bendruomenei:  „Atsipalaidavimo, emocinio relaksavimo,
saves  ugdymo  būdai“,  „Patyčių,  smurto  ir  psichoaktyvių  medžiagų  vartojimo  prevencija“.
Integruojant į ugdymo(si) turinį prevencinę programą „Zipio draugai“ priešmokyklinio ir vyresnėse
ikimokyklinio  ugdymo  grupėse,  sustiprėjo  vaikų  socialinio  ir  emocinio  psichologinio  saugumo
įgūdžiai, pagerėjo ugdytinių savikontrolė ir savireguliacija, savivoka bei savigarba.

Nuolat stebimi vaikų pasiekimai ir pažanga. Pedagogai formuoja ugdytinių individualių
pasiekimų  ir  pažangos  aplankalus.  Grupių  tėvų  susirinkimų  metu  pristatytos  vaikų  individualių
pasiekimų  ir  pažangos  vertinimo  diagramos  (koduotai).  Pedagogai  ir  kiti  įstaigos  specialistai
organizavo  individualius  pokalbius  su  tėvais  vaikų  ugdymo(si),  paiekimų  vertinimo,  saugumo,
sveikatos, sveikatai palankios mitybos klausimais.  

 Integruojant į ugdymo(si) procesą eksperimentus, tyrinėjimus, stebėjimus, ikimokyklinio
ir priešmokyklinio amžiaus grupėse pravesto, stebėtos veiklos, dalintasi patirtimi   įstaigoje:  
2019-02-12  pravesta  atvira  imitacinė  fizinio  aktyvumo  veikla  „Varliukų  pramogos“;  2019-02-22
muzikinė  veikla  „Miško  žvėreliai“;  2019-03-14  pravestas  visuminis  ugdymas  „Saulė,  mėnulis  ir
žvaigždės“;  2019-04-09  pravestas  visuminis  ugdymas  „Nykštuko  nuotykiai  skaičių  šalyje“,
interaktyviai  bendradarbiaujant  su  Panevėžio  rajono  Ramygalos  lopšelio-darželio  „Gandriukas“
ugdytiniais; 2019-04-12 pravestas visuminis ugdymas „Pavasario garsai“; 2019-04-26 pravesta atvira
fizinio  aktyvumo veikla  „Miško pievelėje“;  2019-05-21 muzikinė  veikla  „Pavasario džiaugsmai“;
2019-06-16  kūrybinė  veikla  „Smėlio  pilys“;  2019-10-30  visuminis  ugdymas  „Rudens  gėrybės“;
2019-10-29  visuminis  ugdymas  „Išdykęs  oras“;  2019-10-31  visuminis  ugdymas  „Lašelio
eksperimentai“; 2019-12-12 visuminis ugdymas „Miško žvėreliai“.

Priešmokyklinio  amžiaus  vaikams  pravesti  9  užsiėmimai  –  lyderestę  ugdantys  žaidimai.
Ugdytiniai  pagilino socialinę,  komunikavimo, pažinimo, sveikatos, meninė kompetencijas, mokėsi
veikti komandose.
Organizuotos edukacinės veiklos, programos   įstaigoje:  
2019  m.  02  mėn.  „Veliu,  veliu  veltinėlį“;  2019-02-13  meninio  deklamavimo  konkursas  „Mano
Gimtinė“  I  etapas;  2019-04-02  alyvos  sodinimas,  lašelių  kabinimas  Tarptautinei  autizmo  dienai;
2019-06 25 menų diena „Spalvotas pasaulis“; 2019-06-26 „Vanduo – liga, ar sveikata?“; 2019-06-27
„Ledų  diena“;  2019-07-17  lauko  žaidimai  Pasaulinei  emociukų  dienai;  2019-07-29  „Vandenėlis
mano draugas“, griaustinio dienai; 2019-08-10 „Mažojo turisto ABC. Palapinių miestelis“; 2019-08-
05, 09, 20, 22 sveikatos valandėlės „Aš prižiūriu dantukus“; 2019-10-15 sveikatos valandėlės „Moku
plautis rankutes“ Pasaulinei rankų plovimo dienai; minutei užsimerkus – Pasaulinei baltosios lazdelės
dienai;  2019-11-13 edukacinė  programa „Mano mokytojas  – kinas 2019“ Panevėžio  miesto kino
teatre „Garsas“.
Organizuotos edukacinės veiklos, programos kitose   Panevėžio miesto   erdvėse:  
2019-01-09 Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre, edukaciniai žaidimai „Žaidžiu ir gražiai
kalbu“; 2019-01-16 Panevėžio miesto Dailės galerijoje edukacinėje programoje „Gėlė – dubenėlio
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dugne“; 2019-03-07 Panevėžio lopšelyje-darželyje „Dobilas“ meninio deklamavimo konkurse „Mano
Gimtinė“ II etapas;  Panevėžio miesto Šiaurinėje bibliotekoje; 2019-03-07 Panevėžio Lėlių vežimo
teatre edukacinėje programoje „Aktorius - lėlininkas“; 2019-03-20 Panevėžio kolegijoje edukacijoje
„Burnos higienos diena“;  2019-03-26 Teatro  diena;  muzikinė  improvizacija  „Daržovių gegužinė“
Panevėžio  lopšelyje-darželyje  „Rūta“; 2019-04-03  Panevėžio  miesto  vandentiekyje  edukacinėje
programoje  „Vandens  gavyba“;  2019-04-10  Futbolo  akademijoje  „Panevėžys“  futbolo  varžybos;
2019-04-18 velykinėje  programoje  „Margučių  pasaka“,  Panevėžio  Kultūros  centro  bendruomenių
rūmuose, 2019-05-08  Panevėžio  miesto  Šiaurinėje  bibliotekoje  susitikimas  su  rašytoja  Neringa
Vaitiekūnaite,  2019-05-21  Panevėžio  miesto  Šiaurinėje  bibliotekoje  edukacijoje  „Interaktyvi
literatūra“;  2019-06-19 Panevėžio  Vytauto  Žemkalnio  gimnazijoje  krepšinio  turnyre;  2019-06-21
Panevėžio  mieto  Senvagėje  orientacinis,  sportinis-pramoginis  renginys  „Paparčio  žiedo paieška“;
2019-07-04  ekskursija  į  Panevėžio  geležinkelio  stotį;  2019-07-24  Panevėžio  miesto  Šiaurinėje
bibliotekos  organizuotoje  edukacijoje  susitikimas  su  dresiruotojais  ir  jų  šunimis,  vaikų  vasaros
stovykloje „Nuotykių vasara“; 2019-10-24 įstaigos ugdytinių, Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ ir
Panevėžio regos centro „Linelis“ ugdytinių dalyvavimas ekologinėje viktorinoje „Mano augintinis“
Panevėžio Gamtos mokykloje; 2019-11-05 konkursas „Sveikos mitybos piramidė“ Panevėžio miesto
Šiaurinėje bibliotekoje; 2019-11-11 edukacija Ožio dienai Panevėžio Gamtos mokykloje.
Dalyvauta   respublikiniuose   projektuose:
2019-01-21–2019-03-21 projekte „Šokime kartu“; 2019-03-04 projekte „Šaltis mums tai nebaisus –
judam, krutam, visada sveikata mūsų gera“ Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Du gaideliai“; 2019 m. 03
mėn.  gamtosauginiame projekte  „Mūsų mažieji  sparnuotieji  draugai“  Vilniaus  lopšelyje-darželyje
„Sakalėlis“; 2019-03-25 projekte „Švieskime vaikus“, parengta inscenizacija pagal V. Palčinskaitės
eilėraštį „Namai namučiai“ teatro dienai.
Dalyvauta   respublikiniuose   konkursuose:  
2019 m. 02 mėn. „Mažos rankos – didelius darbus daro“ Telšių „Ateities“progimnazijoje;  2019-03-
07  Lietuvos  vaikų  patriotinio  eilėraščio  deklamavimo  konkurse  „Aš  Lietuvą  nešuosi  širdyje“
Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“. 
Dalyvauta   tarptautiniuose   projektuose:  
2019 m. „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“, „Žaidimai moko“.
Dalyvauta     renginiuose   Panevėžio   mieste:  
2019-03-20  šokis  „Boružėlės“  Žemės  dienai  Panevėžio  Kultūros  centro  bendruomenių  rūmuose;
2019-05-17  Panevėžio  miesto  Senvagėje  bėgimas,  olimpinio  čempiono  Remigijaus  Valiulio  ir
Panevėžio  miesto  mero  taurei  laimėti;  2019-09-10  plenere  po  atviru  dangum „Gamtos  spalvos“
Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ erdvėse. 
Organizuotos parodos   įstaigoje:  
2019-01-04  „Kalėdinis  atvirukas“;  2019-03-04–2019-03-22  „Išskridę  paukščiai  į  namus,  sugrįš
pavasarį  saulėtą“;  2019-03-01–2019-03-30 „Mano tėvynė -  Lietuva“;  2019-03-08 „Mano gimtojo
krašto herbas“; 2019-04-23 koliažų paroda iš gamtinės medžiagos „Kuriu pavasarį“;  2019-06-03–
2019-06-28  „Vasaros  spalvos“;  2019-10-01–2019-10-07  „Moliūgo  ir  egzotinių  vaisių  mozaika“;
2019-10-07–2019-10-11 „Mano katinėlis“; 2019-10-30 „Moliūgų žibintai“.
Organizuotos parodos   Panevėžio   mieste:  
2019-01-30 pedagogų kūrybinių darbų paroda „Vasaros atspindžiai“ Panevėžio pedagogų švietimo
centre;  2019  m.  01  mėn.  vaikų,  tėvų,  pedagogų  kūrybinių  darbų  paroda  „Robotuko  varžteliai
paveiksle“  Panevėžio  miesto  savivaldybės  Socialiniame  skyriuje; 2019-03-05–2019-03-29  vaikų,
tėvų,  pedagogų  kūrybinių  darbų  paroda  „Robotuko  varžteliai  paveiksle“  Panevėžio  miesto
savivaldybės  viešojoje  bibliotekoje; 2019-04-01–2019-04-30  vaikų,  pedagogų  erdvinių  paukščių
paroda „Išskridę paukščiai į namus, sugrįš pavasarį saulėtą“ Panevėžio parduotuvėje „Biuro verslas“; 
2019-04-15–2019-04-30 vaikų „Rieda  margi  margučiai“  Panevėžio  miesto  savivaldybės  viešojoje
bibliotekoje  „Židinys“;  2019-06-03–2019-06-28  vaikų  „Šokanti  vasara“  (tapyba  ant  drobės).
Panevėžio  miesto  savivaldybės  viešojoje  bibliotekoje  „Židinys“;  2019-07  01–2019-07-30  vaikų
„Vasaros  spalvos“  Panevėžio  miesto  savivaldybės  viešojoje  bibliotekoje  „Židinys“; 2019-09-01–
2019-09-30 vaikų „Mano gimtasis  miestas“  Panevėžio miesto savivaldybės  viešojoje  bibliotekoje
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„Židinys“;  2019-10-01–2019-10-30  vaikų  „Veliu,  veliu  veltinėlį“ Panevėžio  miesto  savivaldybės
viešojoje bibliotekoje „Židinys“; 2019-10-01–2019-10-30 vaikų „Medžiaginiai paveikslai“ Panevėžio
švietimo centre. 
Organizuotos parodos   respublikoje:  
2019-01-28 vaikų, pedagogų kūrybinių darbų paroda „Vienišai širdeliai – šiltas žodelis“; 2019-03-
01–2019-04-23 vaikų, pedagogų kūrybinių darbų paroda-pilietinė iniciatyva „Pavasarinis linkėjimas
Jūsų namams“.
Dalyvauta organizuojamose     parodose   respublikoje:  
2019 m.  02 mėn.  su ikimokyklinio  amžiaus  vaikais  „Sniego senio  pasakos“  (paroda-konkursas);
2019-02-18 su ikimokyklinio amžiaus vaikais „Mes gyvename sveikai, reikalingi mums draugai“;
2019  m.  02  mėn.  su  ikimokyklinio  amžiaus  vaikais  „Mano kojinaitė  gražiausia,  mano  kojinaitė
šilčiausia“;  2019  m.  02  mėn.  su  ikimokyklinio  amžiaus  vaikais  „Vaikai  žiemą“; 2019-03-04  su
ikimokyklinio amžiaus vaikais „Stebuklinga duonelė“ (paroda-konkursas) Šiaulių rajone;  2019-03-
08–2019-03-22 su  ikimokyklinio  amžiaus  vaikais  „Mano  gimtojo  krašto  herbas“; 2019-03-21 su
ikimokyklinio amžiaus vaikais „Atvirukas Lietuvai 2019“  Pabradės lopšelyje-darželyje „Varpelis“;
2019-04-12 su  ikimokyklinio,  priešmokyklinio  amžiaus  vaikais,  turinčiais  specialiųjų  ugdymo(si)
poreikių  „Kiek  daug  margučių,  kiek  margų“  (virtuali)  VŠĮ  Lazdijų  centre; 2019-04-12  su
ikimokyklinio,  priešmokyklinio  amžiaus  vaikais,  turinčiais  specialiųjų  ugdymo(si)  poreikių  „Kai
užaugsiu,  busiu“;  2019-05-02  su  ikimokyklinio,  priešmokyklinio  amžiaus  vaikais,  turinčiais
specialiųjų ugdymo(si) poreikių „Mylimai mamytei“; 2019-05-07 su ikimokyklinio amžiaus vaikais
„Gražiausios gėlės mamai“. 
Dalyvauta organizuojamose   tarptautinėse   parodose:  
2019-03-11–2019-04-12  su  ikimokyklinio  amžiaus  vaikais  „Nors  penkios  minutės  per  dieną“
(virtualios  foto  nuotraukos)  Šiaulių  lopšelyje-darželyje  „Trys  nykštukai“; 2019-04-26  su
ikimokyklinio  amžiaus  vaikais,  turinčiais  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  „Į  pasaulį  žiūriu  kitaip“
(virtuali),  autizmo  supratimo  dienai  Pakruojo  lopšelyje-darželyje  „Vyturėlis“; 2019-05-31  su
ikimokyklinio amžiaus (3-4-erių metų) vaikais piešinių konkurse „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos
kalbą“.
Dalyvauta   respublikinėse   organizuojamose   interaktyviose   programose:  
2019-04-09 su ikimokykinio, priešmokyklinio mažiaus vaikais „Kas Baltijoje gyvena?“ Lietuvos jūrų
muziejuje;  2019-04-17 su  ikimokyklinio  amžiaus  vaikais  „Nykštuko nuotykiai  skaičių  šalyje“  su
Panevėžio rajono Ramygalos lopšeliu-darželiu „Gandriukas“. 
Parengti, pristatyti stendiniai pranešimai   respublikinėse   konferencijose:  
2019-01-17,  „Emocinio  intelekto  ugdymas  kasdieninėje  ikimokyklinuko  veikloje“;  2019-01-17,
„Emocinio intelekto ugdymas meninėmis raiškos priemonėmis“; 2019-03-13, „Šeima ir darželis“;
2019-03-13, „Kūrybiškumą ir emocinį intelektą ugdančios veiklos ikimokykliniame amžiuje“; 2019-
05-07,  „Moliūgėlio  kelionė“;  2019-05-07,  „Mažųjų  eksperimentai“;  2019-05-07,  „Prisiliesti  prie
gamtos  mažomis  rankelėmis“;  2019-05-08,  „Logopedo  žaismingumas  ir  kūrybiškumas,  siekiant
kiekvieno  vaiko  ugdymo(si)  sėkmės“;  2019-05-10,  „Vaikų  ugdymas(is)  žaidžiant“;  2019-10-09,
„Augu tyrinėdamas“; 2019-10-09, „Idėjos iš gamtos ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme“; 2019-
10-09,  „Ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  ugdomoji  veikla  lauko  erdvėje“;  2019-10-09,  „Žaidimas  –
svarbiausia ugdymą(si) skatinanti veikla“; 2019-10-09, „Viskas per žaidimą“.

Įgyvendintas  antras  uždavinys –  intensyvinti  tėvų  švietimo  organizavimą,
įtraukiant juos į ugdymo(si) procesą.  
Su tėvais organizuotos   išvykos, ekskursijos   Panevėžio   mieste,   Panevėžio rajone:  
2019-05-21 Panevėžio Karaliaus Mindaugo husarų batalione; 2019-06-07 Panevėžio raj. Kaimiškio
kaime „Sėkminių“ šventėje; 2019-08-08 Panevėžio raj. Trakiškyje, Janinos sraigių ūkyje; 2019-08-13
Panevėžio raj. Piniavos papludimyje, tema „Saugus, kai žinau“; 2019-09-10 Siauruko garvežinėje,
tema „Siaurukui 120“.
Su tėvais organizuotos   išvykos, ekskursijos   respublikoje:  
2019-01-18 Miežiškių muziejuje, edukacinė programa „Senovinio kalėdinio žaisliuko istorija“;

12



2019-05-14 Biržų raj.,  Lėlių  muziejuje;  2019-07-05 Pakruojo dvare,  edukacinė programa: „Gėlių
festivalis“, dvariškas „Vasarvydžio Nakties sapnas“, „Apie medų“; 2019-09-11 Jonavos raj. Lokėnų
km.,  Šiluose  „Pėpės  pilaitė“;  2019-09-12 Kupškio  raj.  Subačiaus  sen.,  Lukonyse  „Bitės  ruošiasi
žiemai“.
Su tėvais organizuoti, pravesti rytmečiai   įstaigoje:  
2019-01-04  „Trys  Karaliai“;  2019-02-13  „Mano  Tėvynės  gimtadienis“;  2019-03-04  „Kaziuko  ir
knygų mugė“; 2019-03-05 „Užgavėnių linksmybės“; 2019-03-08 „Legenda apie Birutę“; 2019-03-26
Teatro  diena:  „Meškiukų“  (2–3-ejų  metų)  amžiaus  vaikų  muzikinė  interpretacija  „Gyvūnėliai
dainelėse“; 2019-03-27 Teatro diena: „Nykštukų“ (3–4-erių metų) amžiaus vaikų suvaidinta pasaka
„Ropė“; 2019-03-28 Teatro diena: „Lašelių“ (4–5-erių metų) amžiaus vaikų muzikinė interpretacija
„Boružė Liputė“; 2019-04-03 „Pavasaris atskrido ant paukščio sparnų“(inkilų kėlimas); 2019-04-23
„Velykų  bobutės  ir  Zuikio  vaikštynės“; 2019-05-30  „Lik  sveikas,  darželi“; 2019-06-03  Vaikų
gynimo  dienai; 2019-07-08  Šokolado  diena,  Pasaulinei  šokolado  dienai; 2019-08-14  „Žolinės
arbatėlė, gėlės žiedas ant žolės“; 2019-08-23 „Gandro palydotuvės“; 2019-09-02 „Keturi paršiukai“
Mokslo žinių dienai; 2019-09-24 Rudenėlio pramoga „Žaidimai lauke“; 2019-09-30 Širdies dienai;
2019-10-10 „Viru viru košę“ įstaigos  lauko erdvėse,  Pasaulinei  košės dienai;  2019-10- „Atšvaitų
diena“;  2019-11-06  „Viščiukų  pyragas“;  2019-11-16  „Tolerancijos  švyturys“;  2019-11-29  „Šv.
Andriejus“ (Adventas).
Su tėvais organizuotos, pravestos vakaronės   įstaigos   bendruomenei:  
2019-03-04  „Kaziuko  mugė“;  2019-05-15  „Šeimos  vakaras“  Panevėžio  Suaugusiųjų  ir  jaunimo
mokymo centre;  2019-12-17 Kalėdinė  eglutė  Panevėžio  Suaugusiųjų  ir  jaunimo mokymo centre;
2019-08-23 Panevėžio miesto Senvagėje susikabinimas „Baltijos kelio“ 30-ečio proga.
Su tėvais organizuoti, pravesti renginiai   įstaigos   bendruomenei:  
2019-01-21  šeimos  darželis  „  Padėkime  savo  vaikams  tapti  laimingais“;  2019-03-28  paskaita
psichologo Vaido Arvasevičiaus  „Atsipalaidavimo,  emocinio  relaksavimo,  savęs  ugydmo būdai“;
2019-04-04 paskaita „Patyčių, smurto ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija“; 2019-04-23
„Rieda rieda margutis“; 2019-04-25 „Pinkim, Jurgi, vainikus“; 2019-05-09 „Kamuolio diena“; 2019-
05-24  bendruomenei  į  Piniavą,  K.  Sakalausko  privatų  etnografinių  muziejų,  strateginio  plano
kūrimas;  2019-11-13  bendruomenei  tėvų  popietė-diskusija  „Ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio
amžiaus vaiko ugdymo(si) aktualijos II“.
Parengtos, tėvams pristatytos metodinės priemonės   įstaigoje  :  
2019-11-13  „Nykštukų“  grupės  tėvų  pagamintos,  dovanotos  priemonės;  2019-11-13  „Meškiukų“
grupės auklėtojos pagamintos priemonės vaikams; 2019-11-13 Ugdytinių tėvų dovanotos priemonės
„Zuikio Bumbulio“ grupei; 2019-11-13 Ugdytinių tėvų pagamintos, dovanotos priemonės „Lašelių“
grupei.
Parengti, tėvams pristatyti stendiniai pranešimai   įstaigoje:  
2019-11-13  „Žaidimas  –  svarbiausia  ugdymą(si)  skatinanti  veikla“;  2019-11-13  „Ikimokyklinio
amžiaus vaikų ugdomoji veikla lauko erdvėje“; 2019-11-13 „Eksperimentuoju, atrandu, sužinau“;
2019-11-13 „Augu tyrinėdamas“.
Parengti, tėvams skaityti žodiniai pranešimai   įstaigoje:  
2019-11-13  „Vasaros  pažinimo  takeliu  Panevėžio  lopšelyje-darželyje  „Žibutė“;  2019-11-13
„STEAM ugdymas meninėje priešmokyklinio amžiaus vaikų veikloje“.
Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – aktyvinti įstaigos savivaldos veiklą, remėjų paiešką.

Lopšelio-darželio tarybos svarstyti klausimai: 2019 m. veiklos programos „Švietimo ir
ugdymo  programos“  pritarimas;  lopšelio-daržlio  tarybos  pirmininko  ataskaita  už  2016–2018  m.;
naujų  tarybos  narių  rinkimas;  tarybos  reglamento  svarstymas;  įstaigos  tarybos  metinių  planų
aptarimas; lopšelio-darželio „Žibutė“ nuostatų pritarimas; direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos
vertinimas;  2018 m.  direktoriaus  veiklos  ataskaitos  įvertinimas;  2019 m.  mokinio  krepšelio  lėšų
paskirstymas;  surinkto  ir  išvežto  metalo  lėšų  panaudojimas;  dalyvavimas  akcijoje  „Darom“;
balansinių  supynių  įmontavimas  lauko  žaidimų  aikštelėse;  lopšelio-darželio  „Žibutė“  atnaujintos
ikimokyklinio ugdymo programos „Žibutės žiedlapėliai“ pritarimas; Šeimos šventės organizavimas;
lopšelio-darželio  „Žibutė“  lauko  turtinimo  plano  aptarimas;  gėlyno  atsodinimas  ir  priežiūra;
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priešmokyklinio  ugdymo  2019–2020  m.  m.  suderinimas;  ruošimasis  konferencijai;  akcijos
nenaudojamai  buitinei  technikai  rinkti  organizavimas;  vidaus  audito  įstaigos  įsivertinimas;
išvažiuojamojo posėdžio 2020–2022 strateginio plano aptarimui; 2 procentų paramos panaudojimas;
lopšelio-darželio „Žibutė“ ataskaita už 2019 m.; įstaigos vidaus įsivertinimo analizė; darbo vasaros
metu organizavimo tvarkos aprašo pritarimas; mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022
m. atestacijos programos pritarimas.

Mokytojų tarybos posėdžių metu buvo svarstomi šie klausimai: pedagogų kompetencijų
aplankalo sudarymas, pedagogų atestavimo sistemos bei kvalifikacijos tobulinimo tvarka; pedagogų
pokalbiai, pristatant kompetencijų aplankalus; pritarimas 2019 metų direktoriaus veiklos ataskaitai;
pirmo pusmečio vaikų pasiekimų vertinimas; pranešimas „Kaip kalbėti su vaiku“; asmens duomenų
tvarkymo taisyklių laikymasis; šeimos šventės organizavimas; darbo grupės konferencijai sudarymas;
įstaigos  atestacinės  komisijos  supažindinimas  su  vyresniosios  auklėtojos  Jolantos  Nebilevičienės
dokumentais,  pretenduojančios  įgyti  auklėtojos  metodininkės  kvalifikacinę  kategoriją;  pranešimas
„Emocinio intelekto ugdymas darželyje“; programos „Žibutės žiedlapėliai“ atnaujinimo pritarimas;
žinių perdavimas iš švietimo vadovų III-ojo forumo „Personalo valdymas“; pasidalinimas patirtimi iš
Latvijos  darželių;  pranešimas  „Bausti  ar  nebausti“;  įstaigos  pedagogių  pagamintų  ugdymo(si)
priemonių pristatymas;  ugdymo(si)  tęstinumas priešmokyklinėje  grupėje;  vaiko gerovės komisijos
ataskaita; priešmokyklinio ugdymo modelio pristatymas; antro pusmečio vaikų pasiekimų aplankalų
aptarimas.

Įstaigos Darbo taryba svarstė svarbius įstaigai organizacinius klausimus.
Prie  įstaigos turtinimo prisidėjo įstaigos ugdytinių tėvai,  savanoriškai  suteikė pagalbos

atskiri bendruomenės nariai. 
Įstaigos  savivaldos,  administracijos  darbuotojai,  kitas  personalas  ištisus  metus  veikė

komandose, derino veiksmų ir sprendimų priėmimus. 
Darbo  tarybos  posėdžių metu  buvo  svarstomi  šie  klausimai:  lopšelio-darželio

nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies koeficiento nustatymas; atsiskaitymas
už remonto darbus; gartraukio valymo-nuriebalinimo ir dezinfekcijos, ventiliacijos sitemos ortakių
vidinių  sienelių  valymo  ir  dezinfekcijos,  ventiliatoriaus  korpuso,  bei  sparnuotės  valymo-
nuriebalinimo  sistemų  įvertinimas  ir  specialistų  išvadų  po  patikros  aptarimas;  vaikų  žaidimų
aikštelių, patalpų kontrolės plano derinimas; priešmokyklinio ugdymo(si) tęstinumas; atostoginių ir
atlyginimo paskaičiavimas septyniems darbuotojams, buhalteriui išeinant iš darbo; priešmokyklinio
ugdymo plano 2019-2020 m.m. suderinimas; pedagogo skyrimas Mokytojų dienos apdovanojimui;
vasaros darbo tvarkos aprašo tvirtinimas; atestacinės programos tvirtinimas.

2019-11-08 atliktas Panevėžio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimas,
sudarytas Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas Nr.45VMĮP-396. Trūkumų nerasta. 

Atliktas  platusis  auditas.  Nustatytos  stipriosios,  silpnosios  pusės.  Priimti  sprendimai
veiklos tobulinimui, gerinimui (žr. 1 pav.)

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

Atlikus  2019 metų įstaigos vidaus audito analizę,  matyti,  jog visose  6-ose srityse vyrauja
įvertinimas ketvirtu lygiu „labai gerai“, tai yra aukščiausiu vertinamu lygiu (831 rodiklis). Visose 6-
ose srityse po „labai gerai“ matyti, kad vyrauja įsivertinimas „gerai“ – trečiu lygiu (344 rodikliai). 5-
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ios sritys, išskyrus „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ turi vertinimų „patenkinamai“ – antru lygiu (41
rodiklis).  Pirmu lygiu  „nepatenkinamai“  1  rodikliu  įvertinta  sritis  „Etosas“,  6  rodikliais  –  sritis
„Ištekliai“, 2 rodikliais – sritis „Mokyklos valdymas“. Iš viso „nepatenkinamai“ įvertintos 3 sritys – 9
rodikliais.

Apibendrinant (2019), nustatyta, jog visose srityse  vyrauja    stiprieji   veiklos rodikliai   „labai
gerai“ – 831 rodiklis; „gerai“ – 344 rodikliai. Iš viso stipriųjų veiklos rodiklių – 1175. Daugiausia
silpnųjų   veikos  rodiklių   srityje  „Ištekliai“  –  17  (11  patenkinami,  6  nepatenkinmai)  ir  srityje
„Mokyklos  valdymas“  –  13  (11  patenkinamai,  2  nepatenkinamai),  tai  yra  30  silpnųjų veiklos
rodiklių. Vienu veiklos rodikliu „nepatenkinamai“ įvertinta 1 sritis „Etosas“.

Numatyta 2020 metais tobulinti sritis: „Etosas“, „Vaiko ugdymas ir ugdymas(is)“, „Vaiko
ugdymo(si) pasiekimai“, „Ištekliai“.

Atlikta įstaigos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė (žr. 2 lent.)
Stiprybės Silpnybės

 Tradicijos (vaikų kultūra).
 Aplinkos saugumas.
 Siekis, kad vaikas jaustųsi gerai ir saugiai.
 Suteikiama informacija tėveliams apie jų 

vaikų veiklas.
 Įstaigos prezentavimas mieste, respublikoje.
 Pedagogų kvalifikacijos kėlimas aukštesnei 

kvalifikacinei kategorijai (sudarytos 
sąlygos).

 Virtuvės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
 Puikiai organizuojamos respublikinės 

konferencijos.
 Puikus vadovo darbų organizavimas.
 Bendradarbiavimas, komandinis darbas.
 Kompetetingi pedagogai, vadovai.
 Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais.
 Įgyvendinamos įdomios ir naudingos vaikų 

ugdymo(si) veiklos.
 Augantis įstaigos populiarumas, geras 

įvaizdis.
 Sudaromos galimybės ugdytis skirtingų 

gebėjimų ugdytiniams.
 Dirba kvalifikuoti specialistai.
 Kompetentingas vadovas.
 Galimybė tobulėti (seminarai).
 Daug dėmesio skiriama vaikų ugdymui(si) 

ne tik įstaigos ribose.
 Suteikiamos galimybės darbuotojų 

edukacijai.
 Išnaudojamos galimybės dalyvauti įvairiuose

projektuose.
 Pakankamai draugiškas kolektyvas.
 Daug bendradarbiaujama su ugdytinių 

tėvais, socialiniais partneriais.
 Kompetetingi darbuotojai, pedagogai.
 Įrengtas logopedinis kabinetas.
 Ugdytinių šeimos narių pagalba ir parama.
 Gerosios patirties pasidalijimas įstaigoje ir 

 Trūksta lėšų.
 Grupių, ugdymo, edukacinių priemonių, 

žaislų stoka. 
 Sena santechnika.
 Seni grupių baldai, trūksta naujų baldų.
 Yra dalis susidėvėjusios virtuvės įrangos.
 Ne visa ugdymo(si) aplinka, priemonės 

atitiktinka vaikų amžių, poreikius,interesus.
 Naujų buhalterinių programų įsisavinimas.
 Programos „Biudžetas VS“ valdymas.
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už jos ribų.
 Vykdomas papildomas vaikų ugdymas 

(būreliai).
 Plečiamos ir kuriamos edukacinės erdvės 

vaikams, turtinama aplinka.
 Patirties pasidalijimas, seminarai.
 Vykdomi įvairūs projektai, bendros šventės, 

kuriuose aktyviai dalyvauja visa darželio 
bendruomenė.

 Įrengtos lauko pavėsinės.
 Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos 

planavimas.
 Darželio atgimimas, darželis atviras visiems.
 Geras lopšelio-darželio mikroklimatas.

Galimybės Grėsmės
 Tėvus prijungti prie „Mūsų darželis“.
 Konferencijų organizavimas, dalinimasis 

patirtimi.
 Nauji socialiniai partneriai.
 Įstaigos patirties sklaida įstaigoje, mieste, 

respublikoje, bendradarbiavimas su kitomis 
įstaigomis.

 Dalyvavimas tarptautiniuose, kituose 
įvairiuose projektuose.

 Ugymo(si) aplinkos sąlygų gerinimas.
 Lauko aplinkos turtinimas (įrengimai 

aikštelėse, įvairios priemonės).
 Edukacinių erdvių plėtra.
 Kvalifikacijos kėlimas nuotoliniuose 

kursuose.
 2 procentai parama, geranoriška tėvų, kitų 

rėmėjų parama.
 Galimybė rinktis darbo būdus, metodus, 

priemones, veiklos prioritetus.
 Naudinga laikinųjų darbuotojų pagalba 

virtuvėje, grupėse, kieme.
 Aktyvesnis bendruomenės įtraukimas į 

darželio veiklą.
 Nuolat siekti profesinio tobulėjimo.
 Siekti pedagogų ir tėvų glaudesnio 

bendradarbiavimo.
 Įsigyti naujos buitinės technikos, atsinaujinti 

seną inventorių. 
 Naujų mokymo ir mokymo(si) būdų 

atsiradimas. 

• Avarinės būklės vandentiekio ir 
kanalizacijos vamzdynai.

• Nepakankamas finansavimas įstaigos 
remontui, ūkinėms problemoms spręsti.

• Daugėja vaikų, turinčių kalbos, raiškos 
sutrikimų.

• Pasenusi darželio infrastruktūra, kuri 
reikalauja nuolatinių remontų ir atnaujinimo.

2 lent. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė

Atlikus įstaigoje stiprybių,  silpnybių,  galimybių,  grėsmių analizę,  numatyta 2020 metais
tobulinti: ugdymo(si)  procesą,  siekiant  įstaigos  pažangos;  telkti  įstaigos  bendruomenę,  atviros
mokyklos, inovacijų pokyčiams; atnaujinti materialinę ir techninę bazę.

Patvirtintų asignavimų panaudojimas
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2019 m. (Eurais) skirtos lėšos:
1.Savivaldybės biudžetas – 403150 €.
Iš jų:   1.1. Aplinkai – 233600 €.

1.2. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio krepšelis) – 128300 €.
1.3. Specialiosios lėšos – 40200 €.

2.Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (nemokamas maitinimas) – 1050 €.
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (socialinių pedagogų programos) – nėra.
2.2.ES lėšos – nėra. Viso: 403150 €.

3. 2 proc. parama –  2323,74 €. 

Visos lėšos panaudotos tūkst. eurų. (žr. 3 lent.)

Biudžeto lėšos Mokinio krepšelio lėšos Spec. lėšos
 Darbo užmokestis 

pinigais
188900 122500  -

 Socialinio 
draudimo įmokos

2853,31 1700 -

 Mitybos išlaidos 4307,59 - 23812,23
 Komunalinių 

paslaugų įsigijimo 
išlaidos

16100 - 1688,17

 Informacinių 
technologijų prekių
ir paslaugų 
įsigijimo išlaidos

800 585,31 -

 Materialiojo turto 
paprastojo remonto
prekių ir paslaugų 
įsigijimo išlaidos

8700 - 2991,42

 Kvalifikacijos 
kėlimo išlaidos

- 788,36 222,24

 Kitų prekių ir 
paslaugų įsigijimo 
išlaidoms

4800 2725 5700

 Aprango ir 
patalynės įsigijimo 
bei priežiūros 
išlaidos

1200 - -

 Darbdavių 
socialinė parama 
pinigais

5765,57 - -

IŠ VISO: 233426,47 128298,67 34414,06

3 lent. Visos panaudotos lėšos tūkstančiais eurų
Kita svarbi informacija

Duotas interviu „Švietimo naujienų“ portalui. 2019-01-21 išspausdintas „Švietimo
naujienų portale“  straipsnis  „Kas naujo  mūsų darželiuose?“,  kuriame informuojama apie  įstaigos
veiklą.

Suorganizuota,  pravesta  įstaigoje  tėvų  popietė-diskusija  „Ikimokyklinio,
priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) aktualijos II“ 2019-11-13 (Panevėžio pedagogų švietimo centro
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ugdymo planai, 2018-11 mėn., tėvų popietės-diskusijos įstaigos programa, 2019 m. lapkričio 13 d.).
Vyko  tėvų  ir  pedagogų  bendravimas  popietės  metu,  ugdomųjų  veiklų,  edukacinių  priemonių
pristatymas. Pedagogai parodė priemonių naudojimo poveikį tiesioginei įtakai vaikų ugdymui(si), o
padėjo  tėvams  suprasti  apie  harmoningą,  kokybišką  vaiko  ugdymą(si);  pravestas  įstaigos  erdvių
pristatymas  (ekskursija)  tėvams;  skaityti  2  žodiniai  pranešimai  tėvams;  pristatyti  4  stendiniai
pranešimai tėvams; pristatytos pedagogių pagamintos 4 edukacinės priemonės.

Panevėžio  kolegijos  Socialinių  mokslų  fakulteto  dekano  potvarkiu  dėl  studijų
programų  „Ikimokyklinio  ugdymo  pedagogika“  ir  „Ikimokyklinis  ir  priešmokyklinis  ugdymas“
pedagoginių studijų baigiamųjų darbų viešo gynimo 2019 m. gruodžio 13 d. Nr. SM1-38, įstaigos
direktorė  paskirta komisijos pirmininke. 2019 m. gruodžio 18 d. pedagoginių studijų baigiamųjų
darbų vertinimo komisijos sudėties įstaigos direktorė buvo komisijos pirmininkė.

Įstaiga yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos  „Sveikatos
želmenėliai“  narė. Dalyvauta  asociacijos  „Sveikatos  želmenėliai“  respublikinėje  sveikatingumo
akcijoje „Mažieji turistai – 2019“.

Bendradarbiaujama su Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetu. 2019 m.
rugsėjo 25 d. Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo studijų programos studentėms pravesta atvira
fizinio aktyvumo veikla lauke „Gandro lizde“ (Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas Nr.
SM5-152); 2019  m.  rugsėjo  30  d.  Ikimokyklinio/  priešmokyklinio  ugdymo  studijų  programos
studentėms pravesta atvira fizinio aktyvumo veikla „Gandro lizde“ (Panevėžio kolegijos Socialinių
mokslų fakultetas Nr. SM5-153).

Atnaujinti įstaigos  nuostatai  2019-01-31. Pakoreguoti  įstaigos  nuostatai
(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2019-01-31 Nr. 1-10).
Laimėtas  Panevėžio  miesto  savivaldybės  2019  m.  užimtumo  didinimo  programos konkursas.
Programa vykdyta 2019-05-13–2019-12-13.

Planuojant 2020–2022 metų įstaigos strateginį planą, atliktas trejų praėjusių 2017–
2019 metų veiklos tyrimas (žr. 2 pav., 3 pav., 4 pav.).

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ 2017 metų vidaus audito lyginamoji analizė

2 pav. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ 2017 metų vidaus audito lyginamoji analizė

 Apibendrinant, nustatyta, jog 2017 metais visose 6-ose srityse vyravo   stiprieji    trečio  
lygio   („gerai“)   veiklos rodikliai.   

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ 2018 metų vidaus audito lyginamoji analizė
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3 pav. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ 2018 metų vidaus audito lyginamoji analizė

Apibendrinant,  nustatyta,  jog 2018 metais  vyravo    stiprieji   veiklos rodikliai  –    4-ose  
srityse   „gerai“, 2-ose   srityse   „labai gerai“.   

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ 2019 metų vidaus audito lyginamoji analizė

4 pav. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ 2019 metų vidaus audito lyginamoji analizė

Apibendrinant (2019), nustatyta, jog visose  6-ose srityse  vyrauja    stiprieji   veiklos rodikliai  
„labai gerai“. 

Išvada:
Tyrimas atskleidė: nuo 2017 m. įstaigos veikla kilo nuo „gerai“ iki „labai gerai“; planuojant 2020-
2022 m.  strategiją,  numatyta  siekti  išlaikyti  sričių  aukščiausius  rodiklių  parodymus;  atsižvelgti  į
šiuolaikinio švietimo ugdymo(si) kokybės naujausias tendencijas.  

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS
PRIORITETINĖS KRYPTYS

Tęsiamas 2019 metų strateginių krypčių įgyvendinimas 2020 metais (žr. 4 lent.)
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4 lent. 2019 metų strateginių krypčių įgyvendinimas 2020 metais

Atsižvelgiant į 2020 metų strateginių krypčių numatytą įgyvendinimą, 
2020 metų metiniame plane numatyti tikslai:

 ugymo(si) proceso tobulinimas, siekiant įstaigos pažangos;
 įstaigos bendruomenės telkimas, atviros mokyklos, inovacijų pokyčiams;
 materialinės ir techninės bazės atnaujinimas.

2020 metų metinių tikslų įgyvendinimui numatyti uždaviniai:

 vykdyti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą(si), teikiant sistemingai
visuminę švietimo pagalbą kiekvienam vaikui;

 tobulinti ugdymo(si) turinį, siekiant pagerinti ugdyinių pasiekimus;
 stiprinti  įstaigos  bendruomenės  sutelktumą,  aktyvinant  bendravimą  ir

bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais, miesto gyventojais;
 įsigyti naujų ugdymo ir darbo priemonių, gerinti įstaigos higienos sąlygas.

2019 metų veiklos atskaitoje pateikta:
 4 lentelės;
 4 paveikslai.

Direktorė Loreta Simanavičienė
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2019 metų strateginės kryptys

Vaiko ugdymo(si) pasiekimai

Parama ir pagalba vaikui, šeimai

Racionalus išteklių panaudojimas

Įstaigos valdymo tobulinimas



Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ 2020 metų veiklos planai
2020 m. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos priemonių veiklos planas
1. Tikslas: Ugdymo(si) proceso tobulinimas, siekiant įstaigos pažangos.

Uždaviniai Priemonės Laukiamas rezultatas Vykdytojai Partneriai Įvykdymo
laikas

Atsiskaitymo
forma

1 2 3 4 5 6 7

1.1.Vykdyti 
kokybišką 
ikimokyklinį ir
priešmokyklinį
ugdymą(si), 
teikiant 
sistemingai 
visuminę 
švietimo 
pagalbą 
kiekvienam 

vaikui.

Mokinių, pedagogų registro 
duomenų bazės tvarkymas, grupių
komplektacija.

Ugdomosios veiklos planų 
parengimas, vaikų pasiekimų ir 
pažangos vertinimo tobulinimas, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo(si) programų 
įgyvendinimas.

Parengtas ir įgyvendintas 
individualios pagalbos specialiųjų 
poreikių vaikui planas.

Kompiuterinių žaidimų 
panaudojimas individualiam vaikų
ugdymui(si). 

100 proc.
sukomplektuotos grupės pagal 
amžių, patenkintas tėvų 
poreikis.
100 proc.
parengti ilgalaikiai, 
trumpalaikiai ugdymo(si) 
planai, vaikų pasiekimų ir 
pažangos vertinimo skalės, 
pristatytos tėvams.

100 proc. specialiųjų poreikių 
vaikų pažanga.

100 proc. pagerės vaikų kalbos,
pažintiniai, sensoriniai 
gebėjimai.

100 proc. 5-7 m. ugdytinių įgys
socialinius bei emocinių 
sunkumų įveikimo gebėjimus.

Direktorius

Pedagogai, 
logopedas, 
neformaliojo 
švietimo 
meninio 
ugdymo 
mokytojas, 
direktorius.
Pedagogai.
Logopedas,
pedagogai.

Logopedas,
pedagogai.

Pedagogai

Panevėžio 
Švietimo ir 
jaunimo reikalų
skyrius.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui.

Panevėžio PPT,
tėvai.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

Mokytojų 
tarybos 
posėdžio 
protokolas.
Mokytojų 
tarybos 
posėdžio 
protokolas.

Grupių tėvų 
susirinkimo 
protokolai.
Mokytojų 
tarybos 
posėdžio 
protokolas.

Pedagogų 
posėdžių 
protokolai.
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1.2. Tobulinti 
ugdymo(si) 
turinį, siekiant 
pagerinti 
ugdytinių 
pasiekimus.

Tarptautinės vaikų socialinių 
gebėjimų ugdymo programos 
„Zipio draugai“ įgyvendinimas.

Respublikinio prevencinio 
projekto „Žaidimai moko“ 
įgyvendinimas.

Neformaliojo švietimo būrelių 
veiklos organizavimas, 
individualių vaiko poreikių 
tenkinimui.

 
Įsijungti į Tarptautinį STEAM 
projektą, taikant Mąstymo 
mokyklos elementus. 
Organizuoti mokymus  įstaigos 
pedagogams.

Metodinės grupės veiklos 
organizavimas.

13-ų klasių organizavimas 
Panevėžio miesto pedagogams.

100 proc.
tobulės pažintiniai, sensoriniai 
ugdytinių gebėjimai.

100 proc.
ugdytinių tobulins individulius 
anglų k., sportinių  šokių, 
sportinių žaidimų, šaškių 
žaidimo, dailės, krepšinio, 
futbolo žaidimų (vasarą) 
gebėjimus.

100 proc. ugdytinių ugdys 
mokslinius, matematinius, 
gamtos, inžinerijos, 
technologijų, meninius 
įgūdžius, juos pritaikys 
praktiškai.

100 proc.
pedagogų dalinsis gerąja darbo 
patirtimi, organizuos atviras 
veiklas.

100 proc. 
pedagogų gerosios patirties
sklaida.

100 proc. 
nuoseklus, sistemingas 

Pedagogai

Specialistai 
pagal sutartis.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas
ugdymui, 
pedagogai.

Pedagogai.

Pedagogai.

Neformaliojo 
švietimo 
meninio 
ugdymo 
mokytojas.
Pedagogai. 

ugdymui;
ziburelis.lt

Viešoji įstaiga 
„Vaiko labui“.

Kelmės rajono 
pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba.

Direktorius.
Panevėžio 
Švietimo ir 
jaunimo reikalų
skyrius.
Tėvai.

Koordinatorius-
Šiaulių 
lopšelis-
darželis 
„Pasaka“.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2020 m.
Kiekvienas

pedagogas po
1 ugdomąją
veiklą per

metus.
Panevėžio
švietimo
centras.
2020 m.

2020 m.

Trumpalaikiai 
grupių ugdymo
planai.
Trumpalaikiai 
grupių ugdymo
planai.

Sutartys.

Paraiška. 
Planas. 
Mokytojų 
tarybos 
posėdžio 
protokolas

Metodinės 
grupės 
posėdžių 
protokolai.

PŠC mėnesio 
planai.

Salės 
užimtumo 
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Muzikos, kūno kultūros 
neformaliojo švietimo būrelių 
veiklų grafikų sustatymas.

Kvalifikacijos tobulinimo 
programa „Šiuolaikinė kūno 
kultūra ikimokyklinėje 
mokykloje“.

Kvalifikacijos tobulinimo 
programa „Teatras – vaikų 
darželyje“.

Kvalifikacijos tobulinimas 
interaktyvioje erdvėje 
„pedagogas.lt“

Pedagogų atestacijos vykdymas.

muzikinės, kūno kultūros, 
būrelių veiklų organizavimas.

100 proc. pedagogų pagilins 
bendrąsias kompetencijas, 
taikys žinias praktinėje vaikų 
ugdymosi veikloje.

100 proc. pedagogų pagilins 
bendrąsias kompetencijas, 
taikys žinias praktinėje vaikų 
ugdymosi veikloje.

2020 m. I-II pusm. 3 pedagogai
sieks auklėtojo metodininko 
kvalifikacinės kategorijos.

Specialistai.
Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui.

Direktorius,
pedagogai.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas
ugdymui, 
pedagogai.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui.

Direktorius.

Panevėžio 
Švietimo ir 
jaunimo reikalų
skyrius.
Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui.

Panevėžio 
kolegija. 
Panevėžio 
lopšeliai-
darželiai: 
„Sigutė“, 
Kastyčio 
Ramanausko“.

2020 m.

2020 m.

grafikas.

PŠC 
mėnesiniai 
planai. 
Kvalifikacijos 
tobulinimo 
programa.

Metiniai 2020 
m. planai.

Atestacinės 
komisijos 
posėdžių 
protokolai.
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pedagogas.lt
komanda.

Atestacinė 
komisija.

2. Tikslas: Įstaigos bendruomenės telkimas, atviros mokyklos, inovacijų pokyčiams.

Uždaviniai Priemonės Laukiamas rezultatas Vykdytojai Partneriai Įvykdymo
laikas

Atsiskaitymo
forma

1 2 3 4 5 6 7

2.1.Stiprinti 
įstaigos 
bendruomenės  
sutelktumą, 
aktyvinant 
bendravimą ir 
bendradarbiavimą
su ugdytinių 
tėvais, socialiniais
partneriais, miesto
gyventojais.

Kalendorinių, etninių, 
valstybinių švenčių, pilietinių 
akcijų, tarptautinių dienų 
paminėjimas, naujose  
edukacinėse erdvėse (rėmėjų 
paieška), tradicinių švenčių      
(šeimos, teatro savaitė, 
naujametinis karnavalas)  
bendruomenei organizavimas.

Įtraukti tėvus dalyvauti 
ugdymo(si) veiklose,  akcijoje 
„Lauko žaidimų aikštelės 
edukacinė priemonė-baldas“. 

Parengti ir įgyvendinti projektą
bendruomenei
„Žibutės knygynėlis“. 

100 proc. ugdytinių 
individualiai ugdysis tautinę, 
pilietinę pasaulėžiūrą, 50 proc. 
tėvų aktyvus dalyvavimas.

6 vnt. grupių lauko aikštelėse 
sukurtos lauko edukacinės 
priemonės.

100 proc. įstaigos ir mesto 
bendruomenės nariai dalinsis 
knygomis, vaikiška literatūra, 
skaitys vaikams.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui,
darbuotojai.

Pedagogai.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui,
pedagogai.

Panevėžio 
miesto 
bibliotekos,
muziejai, 
individualios 
įmonės, 
uždaros 
akcinės 
bendrovės.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui.

Bendruomenė.
Panevėžio 

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

Pedagogų 
posėdžių 
protokolai.

Darželio 
tarybos 
posėdžio 
protokolas.

Darželio 
tarybos 
posėdžio 

protokolas.
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Elektroninio dienyno „Mūsų 
darželiai“ įgyvendinimo 
tobulinimas.

Konferencijos „Šiuolaikinio 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo(si) 
aktualijos III“.

 Organizuoti tėvų popietę-
diskusiją „Šiuolaikinio 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo(si) 
aktualijos III“.

Vidaus audito 
vykdymas, išvadų 
apibendrinimas ir pristatymas.
Direktoriaus metinės 
ataskaitos pristatymas.

100 proc. tėvai informuoti apie 
jų vaikų gebėjimus, 
lankomumą, planus.

100 proc. pedagogų pagilins 
bendrąsias kompetencijas, 
dalinsis patirtimi respublikoje.

100 proc. tėvų domėsis vaikų 
ugdymo(si) metodais, būdais, 
priemonėmis.

100 proc. darbuotojų dalyvaus 
metinių planų rengime, 
vykdyme.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui,
pedagogai.
Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui,
pedagogai.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui,
pedagogai.

Darbuotojai.

miesto 
savivaldybė.
Tėvai.
„Mūsų 
darželis“ 
konsultantai.

Panevėžio 
Suaugusių ir 
jaunimo 
mokymo 

centras.

Panevėžio 
švietimo 
centras.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

Mokytojų 
tarybos 
posėdžio 
protokolas.

Pedagogų 
posėdžio 
protokolas.

PŠC mėnesiniai
planai. 

Pedagogų 
posėdžio 
protokolas.

Visuotinis 
darbuotojų 
susirinkimas.

3.  Tikslas: Materialinės ir techninės bazės atnaujinimas.
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Uždaviniai Priemonės Laukiamas rezultatas Vykdytojai Partneriai Įvykdymo
laikas

Atsiskaitymo
forma

1 2 3 4 5 6 7

3.1.Įsigyti naujų 
ugdymo ir darbo 
priemonių, gerinti
įstaigos higienos 
sąlygas.

 

Parengti įstaigos 2020 m. 
biudžeto projektą.

Viešųjų pirkimų 
organizavimas, vykdymas.

Vaikų saugumui užtikrinti 
higienos normų laikymasis 
grupėse, virtuvėje, lauko 
erdvėse.

Ugdymo(si) aplinkos 
gerinimas, ugdymo priemonių 
įsigijimas pagal vaikų amžių, 
poreikius.

Materialinių vertybių metinė 
inventorizacija.

Organizuotas vamzdyno 
atnaujinimas.

Racionalus lėšų paskirstymas 
2020 m.

100 proc. tikslinis įstaigos lėšų 
panaudojimas įstaigos mitybai, 
veiklai organizuoti vykdant 
higienos normas.

100 proc. užtikrintas vaikų 
ugdymas(is) saugioje higienos 
normų atitinkančioje aplinkoje.
Įsigyta 1 bulvių tarkavimo 
mašina.

1 vnt.- kompiuteris, 6 vnt. 
baldai- spintos grupėse, vaikų 
priemonėms sudėti.

Atlikta metinė materialinių 
vertybių  inventorizacija.

Įsisavintos savivaldybės 
tikslinės lėšos. Atnaujinta 

Direktorius,
buhalteris.

Viešųjų 
pirkimų 
komisija.

Vaikų 
maitinimo ir 
higienos 
specialistas, 
ūkvedys,
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui.

Viešųjų 
pirkimų 
komisija.
Ūkvedys.

Direktorius,
ūkvedys, 

Panevėžio 
miesto 
savivaldybės 
finansų 
skyrius.

Direktorius.

Direktorius
Viešųjų 
pirkimų 
komisija.

Direktorius, 
buhalteris.
Direktorius, 
buhalteris.

Panevėžio 
miesto 

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

Administracijos
posėdžio 
protokolas.

Viešųjų 
pirkimų 
komisijos 
posėdžių 
protokolai.
Administracijos
posėdžio 
protokolas.

Viešųjų 
pirkimų 
komisijos 
posėdžių 
protokolai.
Viešųjų 
pirkimų 
komisijos 
posėdžių 
protokolai.
Metinė 
materialinių 
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 Darbuotojų instruktavimas 
darbo, civilinės ir 
priešgaisrinės saugos 
klausimais.

Darbuotojų sveikatos patikros 
kontrolė.

Įstaigos pasiruošimas naujiems
mokslo metams.

kanalizacija ir vandentiekis  2-
ose  grupėse.

100 proc. darbuotojai žino ir 
laikosi saugos reikalavimų 
įstaigoje.
100 proc. darbuotojų galintys 
dirbti įstaigoje. 
2-iejų grupių tualetų-prausyklų
remontas, virtuvės kosmetinis 
remontas.

Įstaigos  pastato atgrindo ir 
kiemo pasivaikščiojimo takų 
atnaujinimas savivaldybės 
skirtomis naudotomis Laisvės 
aikštės trinkelėmis.

buhalteris.

Ūkvedys.

Vaikų 
maitinimo ir 
higienos 
specialistas.
Ūkvedys.
Viešųjų 
pirkimų 
komisija.

savivaldybė. 

Direktorius.

Direktorius.

Direktorius.
Buhalteris.
Rėmėjai.

2020 m.

2020 m.

vertybių 
inventorizacija.
Sutartis.
Darbų atlikimo,
priėmimo 
aktas.
Visuotinas 
darbuotojų 
susirinkimas. 

Administracijos
posėdžio 
protokolas.

Administracijos
posėdžio 
protokolas.
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