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Panevėžys 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ 2020–2022 metų strateginio plano įgyvendinimo 

kryptys: (1) inovatyvus, kokybiškas ugdymas(is); (2) įstaigos valdymo tobulinimas; (3) materialinės 

bazės vystymas, kuriomis vadovaujantis numatyti strateginiai tikslai: (1) vykdyti inovatyvų, 

kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą(si); (2) tęsti inovatyvų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo(si) įgyvendinimą; (3) darbo, ugdymo(si) aplinkos modernizavimas. 

Atsižvelgiant į 2019 metų įstaigos vidaus audito rezultatus, 2020 metais numatyta tobulinti sritis: 

„Etosas“, „Vaiko ugdymas ir ugdymas(is), „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“, „Ištekliai“ ir į 2020–2022 

metų strateginio plano įgyvendinimo kryptis ir tikslus,  

Numatytos įstaigos strateginės kryptys 2020 metams: 
 

 specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) pažanga („Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“) (1); 

 programų atitiktis vaiko ugdymo(si) poreikiams ir interesams („Vaiko ugdymas ir 

ugdymas(is)“) (1); 

 ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas („Vaiko ugdymas ir ugdymas(is)“, „Vaiko 

ugdymo(si) pasiekimai“) (1); 

 mokyklos vertybės – atvirumas pokyčiams („Etosas“) (2); 

 materialinė aplinka – ugdymą(si) skatinanti aplinka („Ištekliai“) (3). 
 

2020 metų įstaigos metiniame plane numatyti tikslai: 
 

 ugdymo(si) proceso tobulinimas, siekiant įstaigos pažangos (1); 

 įstaigos bendruomenės telkimas, atviros mokyklos inovacijų pokyčiams (2); 

 materialinės ir techninės bazės atnaujinimas (3). 
 

2020 metų tikslams įgyvendinti iškelti uždaviniai: 

  

 vykdyti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą(si), teikiant sistemingai 

vusiminę švietimo pagalbą kiekvienam vaikui (1);  

 tobulinti ugdymo(si) turinį, siekiant pagerinti ugdytinių pasiekimus (1); 

 stiprinti įstaigos bendruomenės sutelktumą, aktyvinant bendravimą ir bendradarbiavimą 

su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais, miesto gyventojais (2); 

 įsigyti naujų ugdymo ir darbo priemonių, gerinti įstaigos higienos sąlygas (3). 

 

 

2020 metams numatytų trijų strateginių krypčių (1) įgyvendinimui, išsikeltas vienas tikslas (1), 
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kuriam įgyvendinti iškelti du uždaviniai (1) – (mėlyna spalva); numatytos antros (vienos) strateginės 

krypties (2) įgyvendinimui, išsikeltas vienas tikslas (2), kuriam įgyendinti iškeltas vienas uždavinys 

(2) – (žalia spalva); numatytos vienos strateginės krypties (3) įgyvendinimui, išsikeltas vienas tikslas 

(3), kuriam įgyendinti iškeltas vienas uždavinys (3) – (raudona spalva).  

1) Įgyvendinant 2020 m. įstaigos metiniame plane 1 tikslą, bei jam įgyvendinti du (1) 

uždavinius (mėlyna spalva), ikimokyklinis ugdymas organizuotas, vadovaujantis įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo programa „Žibutės žiedlapėliai“; priešmokyklinėje ugdymo grupėje – Bendrąja 

priešmokyklinio ugdymo(si) programa, integruojant „Opa pa“ programą ir „Pika“ priemones bei,  

integruojant prevencinę tarptautinę programą „Zipio draugai“. Įstaigoje teikiamas kokybiškas 

ugdymas(is), teikiant sistemingai visuminę švietimo pagalbą kiekvienam vaikui. 

  Ugdymo(si) proceso planavimas vyko elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. Į ugdymo(si) 

turinį integruoti šiuolaikiški ugdymo(si) būdai: eksperimentai, tiriamoji veikla, integruojantis į gamtos 

mokslus, technologijų ir inžinerijos, menu ir matematikos disciplinas, formuojant ugdytinių kritinį 

mąstymą, problem sprendimo galimybes. Visose grupėse ugdytiniams sudarytos sąlygos ugdymo(si) 

proceso metu naudotis kompiuteriais, žaidžiant įdiegtus lavinamuosius žaidimus (www.ziburelis.lt), 

kurių metų eigoje papildomai nupirkta ir į kompiuterius įdiegta 20 vnt. 2020 metų sausio mėnesį 

įsijungta į tarptautinį projrktą „STEAM School Label“. Projekto vykdymo koordinatoriumi buvo 

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ – STEAM Lietuvoje ambasadoriai., su kuriais buvo pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis, ir kurie įstaigai organizavo ir pravedė 40-ies val. Mokymus STEAM srityje. 

Vaikų pažangos pasiekimai elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ fiksuoti aprašomuoju būdu ir 

diagramose. Ugdytinių tėvams sudaryta galimybė elektroniniame dienyne individualiai susipažinti su 

vaiko pasiekimais. Taip pat elektroniniame dienyne, skiltyje „Vaiko veikla“pristatytas koduotas vaiko 

vertinimas. - 100 proc. tėvų sudaryta galimybė elektroniniame dienyne matyti savo vaiko individualius 

pasiekimus. Individualūs vaikų pasiekimai atsispindėjo eksponuojamuose kūrybiniuose darbuose, 

dalyvaujant konkursuose, sporto varžybose, pilietinėse šventėse, akcijose, išvykose. Iki COVID-19 

karantino vyko papildomų būrelių veikla: sportiniai žaidimai, sportiniai žokiai, anglų kalba, kartu, 

pedagogų savanorystė: šaškių būrelis, dailės, muzikos; buvo vykdoma darbuotojų mentorystė. Įstaigos 

ugdytiniai dalyvavo Panevėžio miesto organizuojamuose renginiuose: „Olimpinio rekordininko A. 

Aleksejūno ir Panevėžio miesto mero taurei laimėti“, „Švarių rankų šokis 2020“; akcijoje: „Padovanok 

namus sparnuočiui“. Į ugdymo(si) procesą integruotos respublikinės projektinės veiklos: „Už mažą 

trupinėlį, čiulbėsiu visą vasarėlę“, „Žaidimai moko“, „Velykų margutis“, „S-Š ištark mus aiškiai“, 

„Kaip atkeliauja maistas ant mūsų stalo?“, „Išskleisk sparnus, vaikystės paukšte“, „Mus kalbina lietaus 

lašeliai“, „Žemės spalvų ir šviesos žaismas“, „Ką matau pro langą?“, „Sportuoju namuose“, „Vabalai 

mano draugai“, „Piešiu, ką girdžiu“, „STEAM dienelė mano darželyje“, „Vaikų rankos džiugina žemę“, 

„Muzikinė instrumentinė pasaka“, „Mažieji čiurlioniukai“; respublikiniuose konkursuose: „Piešiu 

pasaką“, „Lietuvos paukščiai 2020“, „Mano žalioji palangė“, „Mano smagiausias judrus žaidimas 

lauke“, „Molinuko teatras“; respublikiniame festivalyje: „Dainų ir spalvų karuselė“; respublikiniame 

plenere: „Gamtos spalvos“; respublikinėse parodose: „Puošia, šildo ir pasakoja“, „Mano megztinis 

gražiausas, mano megztinis šilčiausias“, „Laisvai Lietuvai – 30“, „Angelų miestas“, „Mes mylime 

gyvūnus“, „Su raide draugausi – pasaulį apkeliausi“, „Žaisk juokauk, su raidėmis draugauk“, „Puošia, 

šildo ir puoselėja“, „Pavasarinis linkėjimas Jūsų namams“, „Močiutės langas“, „Pasakorius“, 

„Nuotolinio ugdymo veiklos ir sėkmingas jų įgyvendinimas“, „Gamtos vaikai“, „Gražiausias žodis – 

mama“, „Desertas mamai“, „Smėlio diena“, „Vasarėle išaugino, rudenėlis sunokino“, „Svajonių 

gaudyklė 2020“, „Grybų fiesta“, „Mūsų grupės advento vainikas“, „Kalėdinis žaisliukas“; 

tarptautinėse parodose: „Pavasaris pasaulio vaiko akimis“, „Mano laiminga diena“ (Vokietija 

„Kinderhaus“); respublikinėse akcijose: „Atmintis gyva, nes liudija“, „Gyvasis tautos žiedas“, „Keliu 

vėliavą“, „Penktadienis kitaip“; tarptautiniuose projektuose: „Antrasis daiktų gyvenimas“, „Ką 

matau pro langą?“, „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“; konkursuose: „Išgirsti pačią slapčiausią 

gamtos kalbą“ ir kt..  

Įstaigos pedagogės, kartu su ugdytiniais organizavo respublikinius projektus įstaigų 

bendruomenėms: „Pavasarinis linkėjimas II jūsų namams“, „Senos rankinės ir gėlės draugystė“, 

„Atsakinga tolerancija draugui“, „Vienišai širdelei šiltas žodelis III“.  

Esant COVID-19 ekstremaliai situacijai, įstaigoje nuo 2020 m. kovo mėn. kas mėnesį 

parengiamas „Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, priemonių planas“, kuriuo 

http://www.ziburelis.lt/
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vadovaujantis vykdomas nuotolinis ugdymas. Nuotolinio ugdymo metu ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos kūrė ir vaikams bei bendruomenei pristatė mokomuosius reportažus: „„Žibutės“ Velykos“, 

„Virtas – nevirtas“, „Kiaušinių marginimas“, „Pirštukų žaidimo užduotys“, „Jurginės „Žibutėje““, 

„Sportinis žaidimas“, „Plaukia – skęsta“, „Žibuoklės mamytei“, „„Žibutės“ mamyčių sveikinimas“, 

„Mano batai buvo du“, „Didelis – mažas“, „Mylu mylu – spust“, „Dūžta – nedūžta“, „Kiaušinių 

dažymas vašku“, „Žaidimas su kamuoliais“; tarptautinei Šeimos dienai paminėti – „Mėlynas 

autobusiukas“. 

Įstaigos pedagogai dalinosi gerąja pedagogine patirtimi įstaigoje, su miesto pedagogais bei 

respublikinėse konferencijose. 2 pedagogai pasikėlė aukštesnę kvalifikacinę kategoriją – iš vyresniojo 

ikimokyklinio ugdymo mokytojo į ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko. Įstaigoje naujai 

įdarbintam ikimokyklinio ugdymo mokytojui skirtas mentorius bei tęsiama mentorystė jaunai 

ikimokyklinio ugdymo mokytojai, studijuojančiai studijų programą „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas“. Atliktas įstaigos vidaus auditas (įsivertinimas) už 2020 metus; išanalizavus audito išvadas, 

sudaryta darbo grupė „Įstaigos 2021 metų metiniam planui rengti“, numatytos strateginės kryptys, 

tikslai ir uždaviniai 2021 metų metiniam planui parengti. Atsižvelgiant į įstaigos bendruomenės 

pateiktus siūlymus, numatytos priemonės pokyčiams įstaigoje įgyvendinti.  

2020 metais iš įstaigą lankiusių 104 ugdytinių, švietimo pagalbos gavėjų sąraše buvo 29 

ugdytiniai, iš jų 1 su dideliais sutrikimais; iš 29 logopedinę pagalbą gavusių ugdytinių, 8 buvo 

priešmokyklinės grupės vaikai. Į mokyklą 2020 metų rugsėjo 1 dieną išėjo 15 ugdytinių. Nuo COVID-

19 karantino pradžios, įstaiga sėkmingai ugdymo(si) procesą vykdė nuotoliniu būdu, ekstremaliosios 

situacijos metu – mišriu būdu (kontaktiniu ir nuotoliniu). Kontaktinis ugdymas(is) buvo vykdomas 

izoleciniu principu, nejungiant grupių, neorganizuojant bendrų grupių renginių, integruojant į 

ugdymą(si) Lauko pedagogiką – ugdymo(si) procesą vykdyti kieme. Metų eigoje įstaigos pedagogai 

nuosekliai kėlė kvalifikaciją: vidutiniškai vienam IU/PU mokytojui teko po 148 va. (psichologinėmis 

temomis – 24 val., pedagoginėmis – 78 val., IKT – 48 va.). Organizuota 12 Vaiko gerovės posėdžių, 

kuriuose buvo svarstyta įstaigos švietimo pagalbą gaunančių ugdytinių problemos bei ugdytinių tėvų 

inicijuoti posėdžiai, aptariant grupės vaikų elgesį, elgesio pasekmes ir išsprendžiant problemas abipuse 

ugdytinių nauda.  

2) Įgyvendinant 2020 m. įstaigos metiniame plane 2 tikslą, bei jam įgyvendinti vieną (2) 

uždavinį (žalia spalva), pradėsiantiems lankyti įstaigą ugdytinių tėvams pravestas pažintinis 

susirinkimas. Ugdytinių tėvai įtraukti į ugdymo(si) procesą vaikų adaptaciniu laikotarpiu; jie dalyvavo 

įstaigos kasdieninėje ugdomojoje veikloje, šventėse, ekskursijose, atstovavo įstaigą įvairiuose miesto 

organizuojamuose renginiuose (iki COVID-19). 100 proc. tėvų aktyviai naudojasi elektroniniu dienynu 

„Mūsų darželis“. Elektroninio dienyno pagalba, naudojantis PADLET platforma, tėvai informuoti apie 

logopedo ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbą, teikiant trišalę pagalbą specialiųjų poreikių 

vaikams.. Tėvai nuolat pakartotinai informuojami dėl mitybos ir įstaigos reikmių mokėjimo tvarkos, 

kurios pasikeitusios nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 1 d., bei nuo 2020 m. sausio mėn. 1 d., ir keitėsi metų 

eigoje, atsižvelgiant į COVID-19 ekstremalią situaciją bei karantino laikotarpį. Pirmojo karantino metu 

(nuo 2020-03-16) penkiems socialinę paramą gaunantiems priešmokyklinės grupės ugdytiniams buvo 

išduotas sausas davinys. Nuo 2020-12-16 (antro karantino metu) mokinių atostogų metu sausas davinys 

buvo išduotas nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams (priešmokyklinės grupės vaikams). 

Bendradarbiaujant su įstaigos ugdytinių tėvais, sukurtos 33 edukacinės erdvės vaikų lauko žaidimų 

aikštelėse, integruojant ugdymą(si) lauke: rūšiavimui, skaičiavimui, klasifikavimui, muzikavimui, 

piešimui ir kt.; įrengta „Sveikatingumo zona“ su „Basakoju taku“ ir vaistažolių lysve; pagaminta ir 

įmontuota „Jurta“, kuri apželdinta vynuogėmis; įmontuotos lysvės „Žydinčiai pievai“, supiltas vaikų 

veikloms kalnelis, įmontuotas Saulės laikrodis ir kitos vaikų ugdymui(si) lauke skirtos priemonės.  

Įstaigoje, prasidėjus COVID-19 karantinui, izoliaciniu principu, pravesta 19 šventinių rytmečių, kurie 

buvo viešinami įstaigos internetinėje svetainėje www.zibute.eu ir įstaigos facebook paskyroje. Įstaigoje 

organizuota 14 ugdytinių, ugdytinių ir jų tėvų parodų, eksponuojamų įstaigos vidaus ir lauko erdvėse. 

Bendradarbiaujant su Panevėžio miesto bibliotekomis, suorganizuota 10 įstaigos ugdytinių ir 

darbuotojų parodų. Įstaigos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai organizavo įstaigos 

bendruomenei 5 projektus, 5 akcijas į kuriuos aktyviai įsijungė ugdytinių tėvai. Įstaiga atvira 

visuomenei, vykdo bendradarbiavimą su Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru, Panevėžio 

švietimo centru, Gamtos mokykla, miesto bibliotekomis, Kraštotyros muziejumi, Dailės galerija, 

http://www.zibute.eu/
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Lietuvos geležinkeliai „Siaurukas“, miesto ikimokyklinėmis įstaigomis, pagrindinio ugdymo 

mokyklomis, rengiant parodas, organizuojant ir dalyvaujant konferencijose, kvalifikaciniuose 

renginiuose, mokymuose ir kt. Bei dalyvaujant minėtų įstaigų edukacinėse programose. Glaudus 

bndradarbiavimas vykdomas su Lietuvos ugdymo įstaigomis „Žibutė“, bei kitomis respublikos ugdymo 

įstaigomis. Siekiant glaudesnio, efektyvesnio bendradarbiavimo su darbuotojais ir ugdytinių, nuo 2020 

metų kovo mėnesio buvo skaitmenizuoti darbuotojų darbo užmokesčio atsiskaitymo lapeliai 

(darbuotojams siunčiami el. paštu), nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio – skaitmenizuoti tėvams 

atsikaitymo lapeliai už vaikų mitybą ir įstaigos reikmių mokestį (siunčiami el. paštu). Įstaigos direktorė 

ir vaikų maitinimo ir higienos administratorė dalyvavo projekte „Sveiko gyvensenos skatinimas 

Panevėžio mieste“, kuris paskatino įstaigos vaikus šviesti, ugdyti sveikos gyvenseno ir mitybos 

klausimais, skatinti daugiau vartoti vaisių ir daržovių, grūdinių produktų; skatinti vaikų fizinį 

aktyvumą, atsisakyti gamtą teršiančių daiktų; kurti saugius maisto produktus bei diegti dietologiją. 

Įstaigos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai sistemingai kaupia profesijos kompetencijų 

aplanką, metų gale atlieka savo profesinės veiklos įsivertinimą ir įgyvendinamas metinių užduočių 

vertinimas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamentas vykdė įstaigos 

patikrinimą; COVID-19 metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos 

ministerijos Panevėžio departamentas nuotoliniu būdu (telefoniniu pokalbiu) atliko patikrinimą, kurio 

metu pažeidimų įstaigoje nenustatyta.  

3) Įgyvendinant 2020 metų. įstaigos metiniame plane 3 tikslą, bei jam įgyvendinti vieną (3) 

uždavinį (raudona spalva), aktyviai veikė įstaigos savivalda: įstaigos taryba pritarė priešmokykliniam 

ugdymo planui, metiniam 2021 metų veiklos planui, pedagogų kvalifikacijos kėlimo perspektyviniam 

2021–2023 metų. planui, pedagogų tarifikacijai. Įstaigos savivaldos veiklos rezultatai lėmė 

atsinaujinimą įstaigos vidaus ir lauko erdvėse: už 1,2 proc. paramą 1 grupėje įsigytos žaliuzės; nupirkta 

ir įmontuota minkšta danga dvejose lauko vaikų žaidimų aikštelėse po lauko vaikų žaidimų įrenginiais; 

nugenėta 15 medžių vaikų lauko žaidimų erdvėje, kurioje kuriamas vaikų edukacinėms veikloms 

kalnelis. Įstaigos savivalda iniciavo glaisto, dažų, benzino, skardos nemokamą įsigijimą. Gavus 

Panevėžio miesto savivaldybės tikslines lėšas, atliktas įstaigos trijose grupėse vandentiekio bei 

kanalizacijos kapitalinis remontas: „Boružėlių“ – anktyvojo amžiaus, „Smagučių“ – priešmokyklinio 

amžiaus ir „Nykštukų“ – ikimokyklinio amžiaus grupėse. Gauta parama iš UAB „Igis“, AB „Linas“, 

bei individuali parama: akriliniai dažai vidaus darbams, lininės medžiagos atraižos, fasadiniai dažai 

pastato atnaujinimui, skarda tvoros remontui ir kt.. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais – 

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru, gautos nurašytų kėdžių metalinės konstrukcijos 

suoliukų gamybai panaudoti „Sveikatingumo“ zonoje, lauko ugdomajai veiklai vykdyti. Įstaigos 

tarybos iniciatyva salėje sukurtas tautinis įvaizdis. Atliktas pastato ir įstaigos tvoros, bei 3 grupių 

kosmetinis remontas; įmontuotos stumdomos durys į sale. Materialinės ir techninės bazės atnaujinimui, 

gerinant ųstaigos higienos sąlygas, įsigyta naujų ugdymo(si) ir darbo priemonių. Įstaigos lėšomis 

atliktas remontas trijų grupių prausyklose-tualetuose, virtuvėlėse, kuriuose išardytos erdvę mažinančios 

pertvaros, sienos ir grindys išklijuotos plytelėmis, į prausyklą-tualetą įstatytos naujos durys. 

Sistemingai, vieną kartą į ketvirtį, organizuojami mokytojų tarybos posėdžiai, kurių metu IU/PU 

mokytojai, kiti pedagogai reflektuoja savo veiklą, numatomos gairės ugdymo(si) kokybei gerinti; 

pedagogai pristato pasigamintas metodines priemones, dalinamasi gerąja patirtimi, sprendžiamo 

iškilusios problemos. Vyko darbuotojų vertinimas, kurių užduotys buvo numatytos, atsižvelgiant į 

2020 metų metinį įstaigos planą.  
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II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Ugdyti 

darbuotojų aukštą 

veiksmingumo 

lygį, inicijuojant 

pokyčius įstaigoje; 

įgalinant 

atsakomybės ir 

atskaitomybės 

sistemą. 

1.1.1. Parengti ir 

įgyvendinti projektą 

bendruomenei, „Žibutės 

knygynėlis“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Įstaigos ir 

Panevėžio miesto 

bendruomenės nariams 

įrengtas knygynėlis-

biblioteka įstaigos kieme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.1. Parengta ir 

pateikta paraiška 

Panevėžio miesto 

savivaldybės skelbtame 

2020 metų 

„Bendruomenės 

iniciatyvos, skirtos 

viešųjų erdvių 

infrastruktūrai gerinti ir 

patrauklumui didinti“ 

projektų finansavimo 

konkursui įsirengti 

įstaigos kieme knygynėlį 

„Žibutės knygynėlis“ 

įstaigos ir Pušaloto 

mikrorajono 

bendruomenei, stiprinant 

bendruomeniškumą, 

siekiant emocinės 

gerovės, ugdant vaikų ir 

jaunimo menines 

kompetencijas, kuriame 

būtų skaitomos knygos, 

jomis mainomasi, vyktų 

Pušaloto mikrorajono, 

lopšelio-darželio 

bendruomenės narių 

meniniai renginiai, 

skaitymai vaikams. 

Pateikta paraiška 

nepraėjo konkurso, 

projekto idėja neatitinka 

Aprašo 19.3 punkto, 

2020-07-17. Įstaigos 

lėšomis projekto 

įgyvendinti negalėjome, 

nes neturėjome lėšų 

(1465,00 eurai). 

 

1.1.1.1.2. Parengta ir 

pateikta paraiška 

Panevėžio miesto 

savivaldybės skelbtame 

2020 metų „Vaikų ir 

jaunimo meno projekto“ 
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1.1.2. Lauko žaidimų 

aikštelėse įrengti 

edukacines priemones. 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Skirti mentorius 

naujai pradėjusiems 

įstaigoje dirbti 

pedagogams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2. Įrengtos 6 

edukacinės priemonės . 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3. Paskirti 2 

mentoriai naujai įstaigoje 

pradėjusiems dirbti 2 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams. 

finansavimo konkursui 

įgyvendinti „Žibutės 

teatras“, 

bendradarbiaujant su 

kitomis Panevėžio miesto 

ikimokyklinėmis 

įstaigomis, vaidybos ir 

improvizacijų pagalba 

ugdytis vaikų meninei 

kultūrai, plėtotis jų 

kūrybiniams gebėjimams. 

Pateikta paraiška 

nepraėjo konkurso, 

nutarta nefinansuoti, nes 

nuostatų 19 punktu 

projektas nesurinko 14 

balų 2020-03-12.  

Įstaigos lėšomis projekto 

įgyvendinti negalėjome, 

nes neturėjome lėšų 

(1740,00 eurai). 

 

1.1.1.2.1. Įstaigos tarybos 

narių iniciatyva, 

ugdytinių tėvų, 

bendruomenės narių  

pagalba, pagaminta ir 

įstaigos lauko erdvėse 

įmontuota 33 vnt. lauko 

edukacinių priemonių. 

 

1.1.1.3.1. Paskirtas 1 

mentorius įstaigoje 2020-

01-02 pradėjusiai dirbti 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai; tęsiama ( 1 

mentorius) mentorystė 

įstaigoje dirbančiai 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai, studijuojančiai 

studijų programą 

„Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas“. 

 

1.2. Formuoti 

įstaigos verslumą, 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais.  

1.2.1. Pritraukti lėšų iš 

įvairių šaltinių, 

efektyviai panaudoti 

rėmėjų paramą. 

1.2.2.1. Gauta parama iš 

UAB „Eisturas“ (plytelės). 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1.1. Gauta dovanų 

plytelių sienoms – 62,71 

kv. ir grindims – 14,62 

kv., iš UAB „Eisturas“, 

kuriomis išklijuotos 

sienos ir grindys 

„Nykštukų“ 

ikimokyklinės grupės 

prausykloje-tualete ir 
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1.2.2.2. Gauta parama iš I. 

Krikščiūno firmos IGIS 

(dažai, glaistas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3. Gauta parama iš 

AB „Linas“ (lininės 

medžiagos atraižos). 

 

 

 

 

 

 

 

virtuvėlėje po kapitalinio 

vandentiekio ir 

kanalizacijos remonto; 

 

1.2.2.1.2. Gauta dovanų 

iš fizinio asmens plytelių 

sienoms – 45,47 kv. ir 

grindims – 13,63 kv., 

kuriomis išklijuotos 

sienos ir grindys 

„Boružėlių“ ankstyvojo 

amžiaus grupės 

prausykloje-tualete ir 

virtuvėlėje po kapitalinio 

vandentiekio ir 

kanalizacijos remonto; 

 

1.2.2.1.3. Gauta dovanų 

iš įstaigos ugdytinio 

šeimos plytelių sienoms – 

54,50 kv. ir grindims – 

25,92 kv., kuriomis 

išklijuotos sienos ir 

grindys „Smagučių“ 

priešmokyklinės grupės 

prausykloje-tualete ir 

virtuvėlėje po kapitalinio 

vandentiekio ir 

kanalizacijos remonto. 

 

1.2.2.2.1. Gauta parama 

iš I. Krikščiūno firmos 

IGIS glaisto vidaus 

darbams – 66 kg, 

akrilinių dažų vidaus 

darbams – 57,12 kg., 

kurie panaudoti, 

atnaujinat „Boružėlių“, 

„Smagučių“ ir 

„Nykštukų“ grupes po tų 

grupių vandentiekio ir 

kanalizacijos kapitalinio 

remonto. 

 

1.2.2.3.1. Gauta parama 

lininės medžiagos 15,15 

m., iš kurios pasiūta 50 

vnt. rankšluostukų 

grupėms ir virtuvei bei 

kalėdinių dekoracijų 15 

vnt., kurios panaudotos 

įstaigos vidaus erdvių 

papuošimui šventiniam 

Kalėdų laikotarpiui iš AB 
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1.2.2.4. Organizuotas 2 

grupių kanalizacijos ir 

vandentiekio vamzdyno 

atnaujinimas; įsisavintos 

tikslinės lėšos. 

„Linas“. 

 

1.2.2.4.1. Organizuotas ir 

įgyvendintas 3 grupių 

kanalizacijos ir 

vandentiekio vamzdyno 

atnaujinimas; įsisavintos 

Panevėžio miesto 

savivaldybės tikslinės 

lėšos. 

1.3. Tobulinti 

ugdymo(si) turinį, 

siekiant pagerinti 

ugdytinių 

pasiekimus. 

1.3.1. Tobulinti 

elektroninio dienyno 

„Mūsų darželis“ 

įgyvendinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Organizuoti, 

pravesti respublikinę 

mokslinę-praktinę 

konferenciją 

pedagogams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Tobulinti 

profesinę IKT 

kompetenciją, įsijungti į 

tarptautinį STEAM 

projektą.  

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1. Organizuoti 

mokymai ugdytinių 

tėvams (100 proc.) 

prisijungimui prie „Mūsų 

darželis“ I ketvirtį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1. Organizuota, 

pravesta respublikinė 

mokslinė-praktinė 

konferencija pedagogams 

„Šiuolaikinio 

ikimokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

III“ IV ketv., 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais.  

 

 

 

 

 

 

1.3.3.1. Kompiuterinių 

žaidimų panaudojimas 

vaiko ugdymui(si). 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.2. Esame STEAM 

tinklo vartotojais. 

1.3.1.1.1. Organizuoti 

mokymai-konsultacijos 

nuotoliniu būdu įstaigos 

ugdytinių tėvams 

prisijungimui prie 

elektroninio dienyno 

„Mūsų darželis“, 100 

proc. tėvų prijungti prie 

elektroninio dienyno, 

naudojasi elektroniniu 

dienynu (ypač efektyviai 

pradėta naudotis 

prasidėjus COVID-19 

karantinui nuo 2020-03-

14 nuotolinio ugdymo(si) 

metu). 

 

1.3.2.1.1. 2020-09-25 

Panevėžio suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centre 

organizuota ir pravesta 

tęstinė respublikinė 

mokslinė-praktinė 

konferencija 

„Šiuolaikinio 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

III“ šalies ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo, švietimo 

pagalbos specialistams. 

 

1.3.3.1.1. Pasirašyta 

sutartis su ziburelis.lt, 

nupirkta 20 vnt. 

kompiuterinių lavinamųjų 

žaidimų, kurie instaliuoti 

6 grupių kompiuteriuose, 

logopedo kabinete vaikų 

ugdymui(si). 

 

1.3.3.2.1. Nuo 2020-01-

24 esame tarptautinio 
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1.3.3.3. Sudaryta sutartis 

su Šiaulių lopšeliu-

darželiu „Pasaka“ – 

STEAM ambasadore 

Lietuvoje.  

 

 

 

 

 

1.3.3.4. Organizuoti 

mokymai įstaigos 

pedagogams STEAM 

ugdymo(si) programoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.5. Įgyvendinta 

STEAM ugdymo(si) 

programa, pateikta 

ataskaita STEAM projekto 

organizatoriams. 

STEAM tinklo 

vartotojais; priimti į 

tarptautinio STEAM 

tinklo narių komandą – 

kandidatais. Į tarptautinį 

STEAM tinklą keliama 

ugdytinių tiriamoji 

mokslinė veikla. 

 

1.3.3.3.1. 2020-01-27 

sudaryta sutartis su 

Šiaulių lopšeliu-darželiu 

„Pasaka“ – tarptautinio 

tinklo STEAM 

ambasadore Lietuvoje 

mokymams organizuoti 

mūsų įstaigos 

pedagogams.  

 

1.3.3.4.1. Nuo 2020-02-

20 iki 2020-12-01 Šiaulių 

lopšelio-darželio 

„Pasaka“ organizuoti ir 

pravesti 40 val. 

kontaktiniu būdu 

kvalifikacijos tobulinimo 

mokymai įstaigos 

pedagogams tarptautinio 

tinklo STEAM srityje ir 

programoje; 

 

1.3.3.4.2. 2020 m. 

rugpjūčio – spalio mėn. 

sudaryta galimybė 

dalyvauti 26 val. trukmės 

seminare „STEAM ir 

Naratyvas ikimokyklinio 

ugdymo mokykloje“. 

 

1.3.3.5.1. Į tarptautinį  

STEAM tinklą priimta ir 

aprobuojamos 8 įstaigos 

ugdytinių tiriamosios 

veiklos; 1 – viešinama 

STEAM tinklapyje. 

Liekame tarptautinio 

STEAM projekto 

kandidatais. 

1.4. Užtikrinti 

higienos normų 

reikalavimus.  

1.4.1. Įsigyti 

ugdymo(si) priemonių, 

atnaujinti grupėse 

baldus. 

 

 

1.4.1.1. Įsigytas 1 

kompiuteris. 

 

 

 

 

1.4.1.1.1. Įsigyti 1 

kompiuteris (vyr. 

buhalteriui); 

 

1.4.1.1.2. Įsigytas 1 

monitorius į vyr. 
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1.4.2. Atlikti remontą 2 

grupių prausyklose, 

tualetuose, virtuvėlės 

patalpose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.2. Įsigyta 6 vnt. 

spintų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.3. Įsigyta 6 vnt. 

rankšluostinių. 

 

 

 

1.4.2.1. Atliktas remontas 

2 grupių prausyklose, 

tualetuose, virtuvėlės 

patalpose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buhalterio kabinetą; 

 

1.4.1.1.3. Įsigyti 4 

spausdintuvai (įstaigos 

pedagogų naudojimuisi, 

vyr. buhalteriui, 

sekretoriui, pavaduotojui 

ugdymui). 

 

1.4.1.2.1. Nupirkta 6 vnt. 

sekcijų į 6 grupes vaikų 

ugdymo(si) priemonėms, 

žaislams dėti; 

 

1.4.1.2.2. Nupirkti ir 

įmontuoti nauji baldai į 

ankstyvojo amžiaus vaikų 

grupės virtuvėlę (po 

kapitalinio kanalizacijos 

vandentiekio ir patalpos 

remonto) su 

įmontuotomis 

stumdomomis durimis į 

patalpą, paliekant 

daugiau erdvės ir 

virtuvėlės, ir grupės 

patalpose; 

 

1.4.1.2.3. Nupirktos ir 

įmontuotos pertvaros 

ankstyvojo amžiaus vaikų 

tualete-prausykloje  (po 

kapitalinio kanalizacijos 

vandentiekio ir patalpos 

remonto). 

 

1.4.1.3.1. Nupirkta 8 vnt. 

rankšluostinių į dvi 

(„Boružėlių“ ir 

„Nykštukų“) grupes. 

 

1.4.2.1.1. Atliktas 

kapitalinis vandentiekio ir 

kanalizacijos remontas 3 

grupių prausyklose-

tualetuose ir virtuvėlėse; 

 

1.4.2.1.2. Atliktas sienų, 

grindų remontas 

(paruošiamieji darbai, 

išklijavimas plytelėmis, 

apdaila) 3 grupių 

prausyklose-tualetuose ir 

virtuvėlėse; 
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1.4.2.2. Pakeista elektros 

instaliacija 1 grupės 

virtuvėlės patalpoje.  

 

1.4.2.1.3. Nupirktos ir 

pakeistos durys į 3 grupių 

prausyklas-tualetus po tų 

grupių kapitalinio 

vandentiekio ir 

kanalizacijos remonto; 

 

1.4.2.1.4. Dalinai 

atremontuotos 2 grupės 

po kapitalinio 

vandentiekio ir 

kanalizacijos remonto 

(perdažyta dalis sienų, 

radiatoriai, radiatorių 

grotelės, grindys); 

 

1.4.2.1.5. Pilnai 

išremontuota 1 grupė po 

kapitalinio vandentiekio 

ir kanalizacijos remonto 

(perdažytos visos sienos, 

radiatoriai, radiatorių 

grotelės, grindys). 

 

1.4.2.2.1. Po kapitalinio 

vandentiekio ir 

kanalizacijos remonto 

pakeista elektros 

instaliacija 3-ose 

virtuvėlių patalpose, 2-

ose prausyklų-tualetų 

patalpose; 

 

1.4.2.2.2. Po kapitalinio 

vandentiekio ir 

kanalizacijos remonto 3-

ose prausyklų-tualetų 

patalpose įvesta vėdinimo 

sistema. 
 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Parengti ir įgyvendinti projektą 

bendruomenei, „Žibutės knygynėlis“; 

įstaigos ir Panevėžio miesto bendruomenės 

nariams įrengti knygynėlį-biblioteką 

įstaigos kieme. 

2.1.1. Parengta ir pateikta paraiška Panevėžio miesto 

savivaldybės skelbtame 2020 metų „Bendruomenės 

iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir 

patrauklumui didinti“ projektų finansavimo konkursui. 

Pateikta paraiška nepraėjo konkurso, projekto idėja 

neatitinka Aprašo 19.3 punkto, 2020-07-17. 

Įstaigos lėšomis projekto įgyvendinti negalėjome, nes 

neturėjome lėšų (1465,00 eurai). 
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3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Apie įstaigos veiklą parašyti straipsniai 

www.svietimonaujienos.lt:    

3.1.1. 2020-04-29 straipsnis „Nuotolinis 

ugdymas(is) Panevėžio lopšelyje-darželyje 

„Žibuė““ 

(https://www.svietimonaujienos.lt/nuotolinis-

ugdymasis-panevezio-lopselyje-darzelyje-

zibute/);  

3.1.2. 2020-07-09 straipsnis „STEAM pasaulis 

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė““ 

(https://www.svietimonaujienos.lt/?s=STEAM+

pasaulis+Panev%C4%97%C5%BEio+lop%C5%

A1elyje-

dar%C5%BEelyje+%E2%80%9E%C5%BDibut

%C4%97);  

3.1.3. 2020-09-30 straipsnis „Šiuolaikinio 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko 

ugdymo(si) iššūkiai“ 

(https://www.svietimonaujienos.lt/?s=%E2%80

%9E%C5%A0iuolaikinio+ikimokyklinio+ir+pri

e%C5%A1mokyklinio+am%C5%BEiaus+vaiko

+ugdymo%28si%29+i%C5%A1%C5%A1%C5

%ABkiai%E2%80%9C.+)  

3.2. 2020-09-25–2020-12-09 organizuota-pravesta 

40-ies valandų mokymo programa „Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) 

iššūkiai“ Panevėžio Kolegijos studijų programos 

„Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“ 

pedagoginių studijų studentams, Panevėžio miesto 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo 

mokytojams; 

3.2.1. 2020-09-25 d. organizuotas I modulis. 

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“: 

3.2.1.1. pristatyti 3 žodiniai pranešimai 

„Pasitikėjimu grįsta partnerystė ugdymo 

institucijoje“(VDU profesorė Giedrė 

Kvieskienė); „Kretingos mokykla-darželis 

„Žibutė“patyriminio ugdymo keliu“ (Kretingos 

mokyklos-darželio „Žibutė“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Vida Petrauskienė); 

„Edukacinės veiklos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos lauko aplinkoje“ (Panevėžio kolegijos 

lektorė Lilija Kryževičienė); 

3.2.1.2. pristatytas 1 stendinis pranešimas iš 

Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“; 

3.2.1.3. pristatyta 11 įstaigos pedagogių 

stendinių pranešimų;  

3.2.1.4. pristatytos 9 įstaigos pedagogių 

edukacinės lauko erdvės; 

3.2.2. 2020-11-11 ir 2020-11-18 dienomis 

organizuotas II modulis. Nuotoliniai teoriniai ir 

praktiniai mokymai tema „Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo turinio 

skaitmenizavimas STEAM keliu“(įstaigos 

pedagogių žodiniai pranešimai, praktiniai 

tyriminiai pavyzdžiai); 

3.2.3. 2020-12-02 ir 2020-12-09 dienomis 

organizuotas III modulis. Nuotoliniai teoriniai ir 

praktiniai mokymai tema „Ikimokyklinio ir 

http://www.svietimonaujienos.lt/
https://www.svietimonaujienos.lt/nuotolinis-ugdymasis-panevezio-lopselyje-darzelyje-zibute/
https://www.svietimonaujienos.lt/nuotolinis-ugdymasis-panevezio-lopselyje-darzelyje-zibute/
https://www.svietimonaujienos.lt/nuotolinis-ugdymasis-panevezio-lopselyje-darzelyje-zibute/
https://www.svietimonaujienos.lt/?s=STEAM+pasaulis+Panev%C4%97%C5%BEio+lop%C5%A1elyje-dar%C5%BEelyje+%E2%80%9E%C5%BDibut%C4%97
https://www.svietimonaujienos.lt/?s=STEAM+pasaulis+Panev%C4%97%C5%BEio+lop%C5%A1elyje-dar%C5%BEelyje+%E2%80%9E%C5%BDibut%C4%97
https://www.svietimonaujienos.lt/?s=STEAM+pasaulis+Panev%C4%97%C5%BEio+lop%C5%A1elyje-dar%C5%BEelyje+%E2%80%9E%C5%BDibut%C4%97
https://www.svietimonaujienos.lt/?s=STEAM+pasaulis+Panev%C4%97%C5%BEio+lop%C5%A1elyje-dar%C5%BEelyje+%E2%80%9E%C5%BDibut%C4%97
https://www.svietimonaujienos.lt/?s=STEAM+pasaulis+Panev%C4%97%C5%BEio+lop%C5%A1elyje-dar%C5%BEelyje+%E2%80%9E%C5%BDibut%C4%97
https://www.svietimonaujienos.lt/?s=%E2%80%9E%C5%A0iuolaikinio+ikimokyklinio+ir+prie%C5%A1mokyklinio+am%C5%BEiaus+vaiko+ugdymo%28si%29+i%C5%A1%C5%A1%C5%ABkiai%E2%80%9C
https://www.svietimonaujienos.lt/?s=%E2%80%9E%C5%A0iuolaikinio+ikimokyklinio+ir+prie%C5%A1mokyklinio+am%C5%BEiaus+vaiko+ugdymo%28si%29+i%C5%A1%C5%A1%C5%ABkiai%E2%80%9C
https://www.svietimonaujienos.lt/?s=%E2%80%9E%C5%A0iuolaikinio+ikimokyklinio+ir+prie%C5%A1mokyklinio+am%C5%BEiaus+vaiko+ugdymo%28si%29+i%C5%A1%C5%A1%C5%ABkiai%E2%80%9C
https://www.svietimonaujienos.lt/?s=%E2%80%9E%C5%A0iuolaikinio+ikimokyklinio+ir+prie%C5%A1mokyklinio+am%C5%BEiaus+vaiko+ugdymo%28si%29+i%C5%A1%C5%A1%C5%ABkiai%E2%80%9C
https://www.svietimonaujienos.lt/?s=%E2%80%9E%C5%A0iuolaikinio+ikimokyklinio+ir+prie%C5%A1mokyklinio+am%C5%BEiaus+vaiko+ugdymo%28si%29+i%C5%A1%C5%A1%C5%ABkiai%E2%80%9C
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priešmokyklinio ugdymo mokytojo įsivertinimas 

ir vertinimas“ “(įstaigos pedagogių žodiniai 

pranešimai, praktiniai tyriminiai pavyzdžiai). 

 

 

3.3. 2020-06-30 d. suorganizuotas ir įgyvendintas 

gerosios patirties renginys „STEAM pasaulis 

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė““ 

socialiniams partneriams Kretingos darželio-

mokyklos „Žibutė“ ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo pedagogams. 

3.3.1. Įstaigos pristatymas, skatinant 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą, plėtojant 

STEAM dalykų patirtinį ugdymą(si); 
3.3.2. Pristatytas 1 žodinis pranešimas „STEAM 

ugdymas(is) meninėje priešmokyklinio amžiaus 

vaikų veikloje“; 

3.3.3. Pristatyti 8 stendiniai pranešimai STEAM 

tema iš įstaigos veiklos; 

3.3.4. Pristatytos muzikinės metodinės 

priemonės, STEAM veiklų pritaikymui; 

3.3.5. Pristatytos įstaigos vidaus ir lauko erdvės 

STEAM veiklų pritaikymui; 

3.3.6. Pravestos 2 13-os klasės pamokos: „13-os 

klasės pamoka „Vandens lašelio laboratorija““ ir 

„13-os klasės pamoka „Retro dainos“; 

3.3.7. Panevėžio miesto paveldo pristatymui 

organizuota išvyka į Panevėžio Siauruko 

geležinkelio stotį (Siauruko ekspozicijų 

apžiūrėjimas, apsilankymas pirmos klasės 

vagone, vagone-restorane, pasivažinėjimas 

drezina, apsilankymas Siauruko kalvėje). 

 3.3.8. Organizuotas pasivažinėjimas Siauruku 1 

km. atstumu (stoties viršininko namelio, jo 

interjero, istorinių riedmenų stoginės, riedmenų, 

kelio greiderio, medinio krovinių vagono, 

cisternos, platformos, sniego valytuvo, vagono-

ledainės pristatymas). 

3.4. Bendradarbiaujama su Panevėžio kolegijos 

Socialinių mokslų fakultetu. 

 Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto 

dekano potvarkiu „Dėl studijų programos 

„Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“ 

pedagoginių studijų baigiamųjų darbų viešo 

gynimo“ 2020 m. gruodžio 08 d. Nr. SM1-34, 

paskirta vertinimo komisijos pirmininke. 

3.4.1. IPUn-17 grupės studentų pedagoginių 

studijų baigiamųjų darbų viešo gynimo 

nuotoliniu būdu 2020 m. gruodžio 18 d.  

virtualioje SMFI auditorijoje iš vertinimo 

komisijos sudėties buvau komisijos pirmininkė. 

Įstaigai pristatytos naujausios tyrimų 

tendencijos ugdymo(si) kokybei panaudoti. 

3.5. Dalyvauta neformaliosios švietimo lyderystės 

programos „Lyderių laikas 3“ modulyje „Lyderio 

santykiai su kitais“ (16 akad. kontaktinių val.); 

„Lyderis mokymosi vedlys“ (pradėta 2020 m., 

tęsiama); „Lyderis besimokančioje organizacijoje“ 

(pradėta 2020 m., tęsiama). 

3.5.1. Įstaigos pokyčių valdymui, paskatinant 

lopšelio-darželio darbuotojus siekti 

organizacijos sutelktumo, bendruomeniškumo, 

inicijuojant ir vykdant kokybinius pokyčius savo 

įstaigoje; kartu susitelkus padėti įgyvendinti 

įstaigos tikslus ir uždavinius, gerinti ugdymo(si) 

kokybę, siekti įstaigai geresnių rezultatų. 

3.6. 2020 m. kovo mėn. organizuota įstaigos 

darbuotojų kūrybinių darbų ant šilko „Šilko kalba“ 

paroda Panevėžio miesto savivaldybės bibliotekoje 

„Šaltinėlis“. 

3.6.1. Įstaigos darbuotojų kūrybingumo 

atskleidimas, įstaigos viešinimas mieste. 

 

3.7. 2020 m. balandžio mėn. organizuoti 40-ies val. 

trukmės nuotoliniai mokymai įstaigos pedagogams 

„IKT įrankiai – mažųjų nuotoliniam ugdymui XIV“. 

3.7.1. Įstaigos pedagogai išklausė teoriją, atliko 

savarankiškas užduotis, patobulino mokytojo 

skaitmeninio raštingumo kompetencijas, 
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ruošiantis nuotolinį ugdymą įgyvendinti 

COVID-19 karantino bei ekstremalios situacijos 

metu. 

3.8. 2020 m. balandžio mėn. organizuoti 1 val. 

nuotoliniai mokymai „Kaip naudotis Zoom 

programa?“ 

3.8.1. Įstaigos pedagogai išklausė teoriją, atliko 

savarankiškas užduotis, patobulino mokytojo 

skaitmeninio raštingumo kompetencijas, 

ruošiantis nuotolinį ugdymą įgyvendinti 

COVID-19 karantino bei ekstremalios situacijos 

metu. 

3.9. 2020-11-26 skaityta paskaita „Kaip ugdyti 

vaikų įsivertinimo gebėjimus“ Anykščių rajono 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams. 

3.9.1. Patirties pasidalinimas su Anykščių 

rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogais, atskleidžiant įstaigos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo(si) 

mokytojų patirtį ugdytinių įsivertinimo srityje. 

3.10. 2020-11-25 skaitytas pranešimas 

„Pasitikėjimu grįsta partnerystė: ugdymas(is) taikant 

įstaigos lauko aplinką“ respublikinėje ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinėje-

praktinėje vaizdo konferencijoje „Tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimas – sėkmingo ugdymo(si) 

pagrindas“. 

3.10. Patirties pasidalinimas su respublikos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogais, atskleidžiant įstaigos pedagogų ir 

ugdytinių tėvų bendradarbiavimo ypatumus ir 

įtaką ugdymo(si) proceso tobulinimui. 

3.11. 2020 metų II pusmetyje įstaigos direktorė ir 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

paskirtos vertinti lopšelio-darželio „Taika“ 

vyresniosios ikimokyklinio ugdymo mokytojos, 

ketinančios įgyti ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

metodininkės kvalifikacinę kategoriją, praktinę 

veiklą. 

3.11. Patirties pasidalinimas, kolegialumas, 

inspiruojant geriausius ikimokyklinio ugdymo 

vyresniosios mokytojos, ketinančios įgyti 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės, 

kvalifikacinę kategoriją, atestacijos vertinimo 

rezultatus.  

3.12. 2020 metų gruodžio mėn. įstaigos direktorė 

atrinkta į Nacionalinės švietimo agentūros 

vykdomo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ į 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo išorės 

vertintojų mokymų programą. 

3.12. Mokymo programa padės įstaigos 

kokybės kultūros plėtojimui, užtikrinant kuo 

sėkmingesnę šio proceso eigą. Po mokymų 

įstaigoje, naudojant išorės vertinimo 

instrumentus bus paprasčiau analizuoti ir 

interpretuoti duomenis, rengti išorinio vertinimo 

ataskaitas; teikti informaciją kitoms miesto 

ikimokyklinėms įstaigoms, kaip naudotis 

ataskaitų išvadomis ir duomenimis, priimant 

sprendimus dėl mokyklos veiklos tobulinimo ir 

pažangos. 

3.13. Pasirašyta sutartis 2020 m. gruodžio 21 d. Nr. 

P20/079 su UAB „SDG“ dėl „Rizikos veiksnių 

nustatymo ir analizavimo, vidaus kontrolės politikos 

parengimo“.  

3.13. Bus parengta įstaigai vidaus kontrolės 

politika, atitinkanti Lietuvos Respublikos 

galiojančių teisės aktų reikalavimus.  

3.14. Pasirašyta sutartis 2020 m. rugsėjo 30 d., 

Vilnius su MB „Duomenų sauga“.   

3.14. Pagal Lietuvos Respublikos galiojančius 

teisės aktus bus parengti asmens duomenų 

apsaugos dokumentai. Paslaugų teikimui 

paskirta asmens duomenų apsaugos pareigūno 

paslaugos.  
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4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

4.1. - - - - 
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Nepatenkinamai ☐ 

 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Tęsti strateginį mąstymą ir pokyčių valdymą. 

7.2. Tęsti įstaigos struktūrą, procesus, išteklių valdymą.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

V SKYRIUS 

 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

 

Užduotys 

 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Ugdyti 

darbuotojų aukštą 

veiksmingumo lygį, 

inicijuojant pokyčius 

įstaigoje; įgalinant 

atsakomybės ir 

atskaitomybės 

sistemą. 

9.1.1. Baigti formuoti kalnelį,  

įrengti užlipimą ant kalnelio 

darželio kieme. 

 

9.1.2. Lauko erdvėje įrengti 

„Lauko klasę“. 

 

9.1.3. Lauko žaidimų 

aikštelėse įrengti lauko 

edukacines priemones (tąsa) 

 

9.1.4. Lauko žaidimų 

aikštelėse įrengti-įmontuoti 

šiukšlių dėžes. 

 

9.1.5. Tęsti mentorystę 

neseniai pradėjusiems 

įstaigoje dirbti pedagogams. 

 

9.1.6. Organizuoti mokymus  

maitinimo ir higienos 

administratoriui, 

sandėlininkui 

skaitmenizuotam darbui.  

 

9.1.7. Skaitmenizuoti 

maitinimo ir higienos 

administratoriaus, 

sandėlininko darbą. 

 

9.1.1.1. Suformuotas kalnelis, įrengtas ant 

jo saugus užlipimas  

 

 

9.1.2.1. Įrengta 20 vietų ugdytiniams 

„Lauko klasė“.  

 

9.1.3.1. Įrengtos 6 edukacinės priemonės. 
 

 

 

9.1.4.1. Įrengta-įmontuota 6 vnt. šiukšlių 

dėžių. 

 

 

9.1.5.1. Paskirtas mentorius neseniai 

įstaigoje dirbantiems ikimokyklinio 

ugdymo pedagogams. 
 

9.1.6. Organizuoti mokymai maitinimo ir 

higienos administratoriui, sandėlininkui 

skaitmenizuotam darbui.  

 

 

 

9.1.7.1. Įdiegta ir naudojama dietinio 

maitinimo skaitmeninė programa 

maitinimo ir higienos administratoriui, 

sandėlininkui. 

9.2. Formuoti 

įstaigos verslumą, 

bendradarbiavimą su 

socialiniais 

partneriais.  

9.2.1. Pritraukti lėšų iš įvairių 

šaltinių, efektyviai panaudoti 

rėmėjų paramą. 

9.2.1.1. Gauta parama iš I. Krikščiūno 

firmos IGIS (dažai, glaistas). 

9.2.1.2. Gauta parama iš AB „Linas“ 

(lininės medžiagos atraižos). 

 9.2.1.3. Gauta parama iš „Deliuvis“ UAB 

(benzinas žoliapjovei).  

9.2.1.4. Gauta parama iš UAB „Nevėžis“ 

(sinteponas dekoracijoms ir žaislams).  

9.3. Tobulinti 

ugdymo(si) turinį, 

siekiant pagerinti 

ugdytinių 

pasiekimus. 

9.3.1. Tęsti elektroninio 

dienyno „Mūsų darželis“ 

įgyvendinimo tobulinimą. 

 

9.3.2. Organizuoti, pravesti 

respublikinę mokslinę-

praktinę konferenciją 

9.3.1.1. Organizuotos konsultacijos 

ugdytinių tėvams naudojantis elektroniniu 

dienynu „Mūsų darželis“ I–IV ketv. 
 

9.3.2.1. Organizuota, pravesta respublikinė 

mokslinė-praktinė konferencija 

pedagogams „Šiuolaikinio ikimokyklinio, 



17 
 

 

pedagogams. 

 

 

 

 

9.3.3. Tęsti IKT 

kompetencijos tobulinimą, 

veiklą tarptautiniame 

STEAM projekte. 
 
 
 
 

 

 

9.3.4. Organizuoti, pravesti 

40-ies val. mokymo programą 

respublikos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams „Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai II“ 

 

9.3.5. Įsigyti ar įsirengti 

laboratoriją tarptautinio 

projekto STEAM veikloms. 

 

9.3.6. Atnaujinti Lietuvos 

simboliką (vėliavą, himną). 

 

9.3.7. Sudaryti sutartį su 

Panevėžio miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru – inicijuoti 

40-ies val. mokymus įstaigos 

darbuotojų gebėjimų 

visuomenės psichikos 

sveikatos srityje stiprinimui.  

priešmokyklinio amžiaus vaiko 

ugdymo(si) iššūkiai IV“ III - IV ketv., 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais.  

 

9.3.3.1. Kompiuterinių žaidimų 

panaudojimas vaiko ugdymui(si). 

9.3.3.2. Esame STEAM tinklo vartotojais. 

9.3.3.3. Organizuotos konsultacijos 

įstaigos pedagogams STEAM ugdymo(si) 

programoje. 

9.3.3.4. Įgyvendinama STEAM 

ugdymo(si) programa, nuolat pateikiamos  

veiklos STEAM projekto organizatoriams. 

 

9.3.4.1. Organizuota, pravesta respublikos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams 40-ies val. mokymo programa 

„Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai II“ III – IV ketv. 
 

 

 

9.3.5.1. Įsigyta ar įrengta 1 laboratorija 

STEAM veikloms.  

 

 

9.3.6.1. Įsigyta nauja Lietuvos simbolika 

(vėliava, himnas). 

 

9.3.7.1. 2021-01-14 d. sudaryta sutartis su 

Panevėžio miesto visuomenės sveikatos 

biuru, išklausyti 40-ies val. mokymai. 

9.4. Užtikrinti 

higienos normų 

reikalavimus.  

9.4.1. Įsigyti ugdymo(si) 

priemonių, atnaujinti grupėse 

baldus. 

 

 

9.4.2. Atlikti remontą 1 

grupės rūbinėlėje. 

 

9.4.3. Įsigyti 2 grupių 

prausyklose-tualetuose  

kabinas. 
 

9.4.4. Įsigyti 2 grupių 

virtuvėlėse baldus. 
 

9.4.5. Įsigyti 3 grupių  

9.4.1.1. Įsigyta 6 komplektai minkštų 

vaikiškų svetainės baldų. 

9.4.1.2. Įsigyta 7 vnt. vaizdo kamerų ir 7 

vnt. mikrofonų.  

 

9.4.2.1. Atliktas remontas 1 grupės 

rūbinėlėje. 

.  

9.4.3.1. Organizuotas 2 grupių 

prausyklose-tualetuose kabinų įsigijimas. 

 
 

9.4.4.1. Organizuotas 2 grupių virtuvėlėse 

baldų įsigijimas. 
 

9.4.5.1. Organizuotas 3 grupių  
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prausyklose-tualetuo se,

virtuvelese pakabinamas
lubas.

prausyklo se-tualetuose, virtuvelese
pakabinamq lubq isigijimas.

9.4.6. fsigyti 3 grupiq |9.4.6.1. Organizuotas 3 grupiq
prausyklose-tualetuose I prausyklose-tualetuose spintq isigijimas.
spintas.

9.4.7. [sigyti 4 grupiq | 9.4.7 .1. Organizuotas 4 grupiq r[binelese
rtbinelese Zaliuzes. I Laliuzit4isigijimas.

9.4.8. Pakeisti 2 grupiq | 9.4.8.1. Organizuotas2 grupiq rubineliq
rlbineliq duris. I durq pakeitimas.

9.4.9. fsigyti smelio-druskos | 9.4.9.1. fsigyta smelio-druskos deZe;
deLg; atnaujinti virtuves stalo I nupirkti virtuvds stalo irankiai; nupirkti
irankius; atnaujinti grupese I saugDs Zaislai grupems.
Zaislus.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bfiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tureti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaieos vadovu

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: (labai serai)" vienbalsiai pritafta uZ aktyvuma.

istaigos vardo sarsinim4 mieste. respublikoje. remejq paie5k4. darbuotojrl skatinimq tobuleti.
bendravim4 ir bendradarbiavima su tevais. pristadius istaigos bendruomenei ir tarybai 2020 m.
vadovo

(mokykloje - mokyklos tarybos
202t-02-03_

(data)

lgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 lgyvendinantis asmuo)

11. [vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

(pa

9.1.

9.2.

9.3.

(vardas ir pavarde)

(valstybinesSvietimolstaigossavininko (para5as)

teises ir pareigas !gyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

(vardas ir pavarde) (data)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)


