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2020 mokslo metų analizė

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),
kuriam įgyvendinti iškelti du uždaviniai (1); numatytos antros (vienos) strateginės krypties (2)
įgyvendinimui, išsikeltas vienas tikslas (2), kuriam įgyendinti iškeltas vienas uždavinys (2);
numatytos vienos strateginės krypties (3) įgyvendinimui, išsikeltas vienas tikslas (3), kuriam
įgyendinti iškeltas vienas uždavinys (3).
1) Įgyvendinant 2020 m. įstaigos metiniame plane 1 tikslą, bei jam įgyvendinti du (1)
uždavinius, 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
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 COVID19 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, 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, 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, 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.
Organizuotos edukacinės veiklos, programos įstaigoje:
2020-01-23 su priešmokyklinio amžiaus (6-7-erių) vaikais vienijantys, telkiantys „Lazdelė“,
aktyvieji - „Kleliukas“ žaidimai;
2020-02-03 – 2020-02-28 su ikimokyklinio „Lašelių“ (5-6-erių) ir priešmokyklinio amžiaus
„Smagučių“ (6-7-erių) grupių vaikais „Zipio draugai“ valandėlės;
2020-02-05 su ikimokyklinio (5-6-erių) amžiaus vaikais sportinis renginys „Nykštukų šėlionės“;
2020-07-15 su ikimokyklinio (4-5-erių) amžiaus vaikais pramoga „Surask lobį“;
Organizuotos edukacinės veiklos, programos kitose Panevėžio miesto erdvėse:
2020-01-07 su priešmokyklinio amžiaus (6-7-erių) vaikais edukacijoje „Trys Karaliai“
Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje Šiaurinėjė bibliotekoje;
2020-01-14 su priešmokyklinio amžiaus (6-7-erių) vaikais metų knygos rinkimai. I.Zarambaitės
„Stebuklingi senelio batai“ knygos aptarimas Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Šiaurinėjė bibliotekoje;
2020-01-22 su priešmokyklinio amžiaus (6-7-erių) vaikais edukacijoje „Keraminio pano
kūrimas“ Panevėžio Dailės galerijoje;
2020-01-28 su priešmokyklinio amžiaus (6-7-erių) vaikais metų knygos rinkimai.
D.Zavetskaitės „Lietus ir skafandras“ knygos aptarimas Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje
bibliotekoje Šiaurinėjė bibliotekoje;
2020-02-07 su priešmokyklinio amžiaus (6-7-erių) vaikais metų knygos rinkimai Panevėžio
miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje Šiautinėje bibliotekoje;
2020-02-20 priešmokyklinio amžiaus (6-7-erių) vaikams į UAB „Burbuliukas“;
2020-02-23 su priešmokyklinio amžiaus (6-7-erių) vaikais edukacinėje programoje „Kai gyveno
karaliai?“ Panevėžio miesto Kraštotyros muziejuje;

2020-07-14 su ikimokyklinio amžiaus (5-6-erių) vaikais adukacijoje „Vasara su keliaujančiu
knygų prtfeliu“ Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje „Židinys“;
2020-10-07 su priešmokyklinio amžiaus (6-7-erių) vaikais edukacijoje „Akmuo žmogaus
gyvenime“ Panevėžio Bendruomenių rūmuose;
2020-10-09 su ikimokyklinio amžiaus (5-6-erių) vaikais edukacijoje „Riedėk, riedėk obuoliuk“
Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje Šiaurinėjė bibliotekoje;
Organizuotos edukacinės veiklos, programos respublikoje:
2020-11-16; 2020-11-27 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Žibučių
žydėjimo“ renginys „Atsakinga Tolerancija draugui“respublikos ugdymo įstaigoms pavadinimu
„Žibutė“;
2020-11-29 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Žibučių žydėjimo“ renginys
„Atsakinga Tolerancija draugui“respublikos ugdymo įstaigoms pavadinimu „Žibutė“;
Dalyvauta tarptautinėje programoje, konkurse:
2020 m. prevencinėje socialinių įgūdžių „Zipio draugai“;
2020-05 su priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais piešinių konkurse ,,Išgirsti pačią slapčiausią
gamtos kalbą“. Panevėžio Gamtos mokyklos pažymėjimas.
Dalyvauta Panevėžio miesto konkurse:
2020-03-05 su priešmokyklinio amžiaus (6-7-erių) vaikais Lietuvos lėlių teatrų konkurse
„Molinuko teatras“, Panevėžio miesto etape. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus pranešimas.
Dalyvauta respublikiniuose konkursuose:
2020-01 su ikimokyklinio (4-5-erių) amžiaus vaikais piešinių konkurse „Piešiu pasaką“ LRT.
2020-04-17 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais VI Nacionaliniame vaikų
piešinių konkurse „Lieuvos paukščiai 2020“;
2020-05-19 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais ekologiniame konkurse „Mano
žalioji palangė“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre;
2020-10-11, 2020-11-23 su ikimokyklinio „Boružėlių“ ir „Zuikio Bumbulio“ grupių vaikais
„Mano smagiausias judrus žaidimas lauke“. Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ padėka
Dalyvauta respublikiniuose festivaliuose:
2020-02-27 su ikimokyklinio (4-5-erių), priešmokyklinio amžiaus (6-7-erių) vaikais dainavimo
ir dailės festivalyje „Dainų ir spalvų karusėlė“. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijojos
pažyma.
Dalyvauta respublikiniuose pleneruose:
2020-09-08 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais, tėvais kūrybinių darbų plenere
po atviru dangumi „Gamtos spalvos “ Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“.
Organizuoti projektai įstaigoje:
2020-01-02 – 2020-01-31 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais ilgalaikis
sveikatos projektas „Žiemužėlė nebaisi, judam krutame visi“;
2020-11-27 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams kūrybinis projektas „Šviesk,
žibinte, šviesk“.

Organizuoti respublikiniai projektai įstaigų bendruomenėms:
2020-04-01-2020-04-30 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda
– pilietinė iniciatyva „Pavasarinis linkėjimas II jūsų namams“ Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“;
2020-05-18 - 2020-08-17 „Senos rankinės ir gėlės draugystė“. Panevėžio lopšelio-darželio
„Žibutė“;
2020-05-04 – 2020-09-10 ankstyvojo amžiaus vaikų metodinių priemonių projektas „Mažųjų
žaidimai“. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“padėka;
2020-11-16 – 2020-11-30 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų respublikos ugdymo
įstaigų „Žibutė“ projektas „Atsakinga tolerancija draugui“. Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“;
2020-12-14 - 2020-12-23 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų
projektas „Vienišai širdeliai – šiltas žodelis III“, Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“;
Dalyvauta respublikiniuose projektuose:
2020-03-01 – 2020-04-01 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais projekte
„Velykų margutis“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“. Padėka;
2020-03-06 parengta priešmokyklinio amžiaus ugdytinė kūrybiniame projekte „S-Š ištark mus
aiškiai“. Panevėžio švietimo centro pažyma;.
2020-05-15 su priešmokyklinio amžiaus vaikais „Kaip atkeliauja maistas ant mūsų stalo...“
Padėka;
2020-03-20 su ikimokyklinio (2-3-jų) amžiaus vaikais kūrybinių darbų projekte „Išskleisk
sparnus, vaikystės paukšte“. Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio padėka;
2020-03-30 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais projekte „Mus kalbina lietaus
lašeliai“. Vilniaus lopšelio-darželio „Sakalėlis“ padėka;
2020-04-04 su ikimokyklinio (5-6-erių) amžiaus vaikais kūrybinių darbų projekte „Žemės
spalvų ir šviesos žaismas“. Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“ padėka;
2020-04-10 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais ilgalaikiame prevenciniame
projekte „Žaidimai moko“. Kelmės rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma;
2020-04-17 su ikimokylinio amžiaus vaikais kūrybinių darbų nuotraukų projekte parodoje „Ką
matau pro langą“;
2020-04-20 su ikimokyklinio (4-5-erių) amžiaus vaikais projekte „Sportuoju namuose“. Šiaulių
lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ padėka;
2020-04-20 su ikimokyklinio (3-4-erių) amžiaus vaikais kūrybinių darbų projekte „Išskleisk
sparnus, vaikystės paukšte“. Klaipėdos rajonas Kretingalės vaikų lopšelis-darželis;
2020-05-30 su ikimokyklinio (4-5-erių) amžiaus vaikais projekte „Vabalai mano draugai“;
Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ padėka;
2020-06-02 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais kūrybiniame projekte „Piešiu,
ką girdžiu!“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Padėka;
2020-08-18 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, tėvais kūrybiniame projekte
„Senos rankinės ir gėlės draugystė“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“. Padėka;
2020-09-08 su ikimokyklinio (5-6-erių) amžiaus vaikais projekte „STEAM dienelė mano
darželyje“;
2020-09-11 su ikimokyklinio amžiaus vaikais metodinių priemonių projekte „Mažųjų žaidimai“
Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“. Padėka;
2020-10 su ikimokyklinio amžiaus vaikais projekte „Vabalai - mano draugai“. Kėdainių
lopšelis-darželis „Sakalėlis“;
2020-10-15 su ikimokyklinio (5-6-erių), priešmokyklinio amžiaus vaikais saviraiškos projekte
„Vaikų rankos džiugina žemę“. Kretingos mokyklos-darželio padėka;
2020-12-08 su priešmokyklinio (6-7-erių) amžiaus vaikais muzikiniame projekte „Muzikinė
instrumentinė pasaka“;

2020-12-04 su priešmokyklinio (6-7-erių) amžiaus vaikais
Čiurlioniukai“;

muzikiniame projekte „Mažieji

Dalyvauta tarptautiniuose projektuose:
2020-03-20 ugdymo priemonių iš antrinių žaliavų projekte „Antrasis daiktų gyvenimas“ ir
pristatyta metodinė priemonė „Teatro lėlės“. Joniškio lopšelio-darželio „Saulutė“ padėka;
2020-04-17 su ikimokyklinio amžiaus vaikais kūrybiniame projekte „Ką matau pro langą?“.
Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“padėka;
020-04-22 – 2020-11-13 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais ekologinio –
socialinio švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“. Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“
padėka.
Organizuotos išvykos, ekskursijos Panevėžio mieste, Panevėžio rajone:
2020-02-20 priešmokyklinio amžiaus (6-7-erių) vaikams į UAB „Burbuliukas“ Panevėžio
mieste.
Organizuoti, pravesti rytmečiai įstaigoje:
2020-01-06 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Trys Karaliai“;
2020-02-14 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Dovanos Lietuvai“ Vasario
16-ai paminėti;
2020-02-14 su ikimokyklinio (5-6-erių), priešmokyklinio amžiaus vaikais „Žaidžiame Lietuvos
gimtadienį“;
2020-02-25 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais Užgavėnių šventė „Blynų
diena“;
2020-03-04 su priešmokyklinio amžiaus vaikais „Kaziuko mugė“;
2020-06-01 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Vaikystės diena“;
2020-07-17 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Emociukų diena“;
2020-08-15 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Žolinė“;
2020-09-01 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Žiniuko ir Nežiniuko diena
darželyje“;
2020-09-24 su ikimokyklinio amžiaus vaikais „Rudenėlis atkeliavo“;
2020-09-29 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais Pasaulinės širdies dienos
paminėjimas;
2020-09-30 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Rudenėlio šventė“ lauke,
laikantis grupių izoliacijos principo;
2020-10-05 su priešmokyklinio (6-7-erių) amžiaus vaikais įstaigos mokytojams Tarptautinei
mokytojų dienai paminėti;
2020-10-09 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Košė“ Pasaulinei košės dienai
paminėti;
2020-10-30 su ikimokyklinio (2-3-jų) amžiaus vaikais „Rudenėlio rytas“;
2020-11-12 su priešmokyklinio (6-7-erių) amžiaus vaikais „Ožio diena-ganiavos pabaiga“;
2020-11-17 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais „Tolerancjos diena“;
2020-11-27 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais „Šviesk, žibinte, šviesk“;
2020-12-11 ikimokyklinio „Meškiukų“, priešmokyklinio „Smagučių“ amžiaus grupių vaikams
Kalėdinis rytmetys lauko žaidimo aikštelėse: „Meškučiai ieško Kalėdų“;
2020-12-15 ikimokyklinių „Lašelių“, „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“, „Nykštukų“ grupių
vaikams Kalėdinis rytmetys („Kiškių Kalėdos“, „Kalėdų belaukiant“, „Nykštukų Kalėdos“) lauko
žaidimo aikštelėse;
Organizuoti reportažai įstaigos bendruomenei:
2020-04-11 „Žibutės Velykos“.

2020-04-11 „Lašelių“ grupės vaikams „Virtas – nevirtas“.
2020-04-11 „Nykštukų“ grupės vaikams „Kiaušinių marginimas“.
2020-04-21 „Meškiukų “ grupės vaikams pirštukų žaidimo užduotis.
2020-04-23 šventinis rytmetys „Jurginės „Žibutėje““.
2020-04-24 „Meškiukų“ grupės vaikams sportinis žaidimas.
2020-04-24 „Boružėlių“grupės vaikams užduotis- žaidimas „Plaukia – skęsta“.
2020-04-27 „Pasaka - Žybuoklės mamytei“.
2020-04-30 „„Žibutės“ mamyčių sveikinimas“.
2020-05-04 „Boružėlių“grupės vaikams „Mano batai buvo du“.
2020-05-05 „Zuikio Bumbulio“ grupės vaikams „Didelis-mažas“.
2020-05-11 „Boružėlių“grupės vaikams žaidinimas „Mylu mylu spust“.
2020-05-11 „Lašelių“ grupės vaikams „Dūžta, nedūžta“;
2020-05-11 „Lašelių“ grupės vaikams „Kiaušinių dažymas vašku“;
2020-05-15 Tarptautinei šeimos dienai paminėti.
Nuoroda: https://youtu.be/o00aRtGzY78
2020-05-14 „Zuikio Bumbulio“ grupės vaikams „Žaidimas su kamuoliais“.
Dalyvauta organizuotame renginyje Panevėžio mieste:
2020-10-01 su priešmokyklinio (6-7-erių) amžius vaikais ir mokytojais bėgimo varžybose
olimpinio rekordininko A. Aleksejūno ir Panevėžio miesto mero taurei laimėti;
2020-11-11 su ikimokyklinio (4-5-erių) amžiaus vaikais „Švarių rankų šokis 2020“ ULAC.
Organizuotos parodos įstaigoje:
2020-01-06 su ikimokyklinio amžiaus „Meškiukų“ grupės vaikais, tėveliais kūrybinių darbų
paroda „Kalėdiniai nameliai“;
2020-01-06 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Žiemos
išdaigos“;
2020-01 su ikimokyklinio amžiaus „Meškiukų“ grupės vaikais kūrybinių darbų paroda
„Paukščiai“;
2020-01-07 ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupės vaikų kūrybinių darbų paroda „Laiškas
Kalėdų seneliui“;
2020-02-03 – 2020-02-28 ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupės vaikų kūrybinių darbų
paroda „Miško žvėrys“;
2020-02-03 – 2020-02-28 ikimokyklinio amžiaus „Meškiukų“ , „Zuikio Bumbulio“,
„Boružėlių“grupių vaikų kūrybinių darbų paroda „Paukščiai“;
2020-02-17 – 2020-02-29 ikimokyklinio amžiaus „Zuikio Bumbulio“, „Boružėlių“grupių vaikų
kūrybinių darbų paroda „Žiemos išdaigos“;
2020-03-16 ikimokyklinio (5-6-erių) amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Mano miela
gimtinė“;
2020-04-14 ikimokyklinio (2-3-jų) amžiaus vaikams ir tėvams virtuali paroda „Mano šeimos
Velykinis margutis“. Patalpinta įstaigos facebook ir youtube;
2020-05-11 ikimokyklinio (5-6-erių) amžiaus vaikų elektroninė paroda „Bundančių medžių
šakelės“;
2020-10-26 – 2020-11-02 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, bendruomenei
„Moliūgų žibintų“;
2020-10-01 – 2020-10-16 ikimokyklinio amžiaus „Zuikio Bumbulio“, „Boružėlių“grupių vaikų
kūrybinių darbų paroda „Mano miestas“;
2020-11-03 – 2020-11-30 ikimokyklinio amžiaus „Meškiukų“grupės vaikų kūrybinių piešinių
paroda „Rudeniniai medžiai“;
2020-12-01 – 2020-12-10 Adventinė paroda bendruomenei „Kalėdinis žaisliukas“.
Dalyvauta organizuojamose parodose Panevėžio mieste:

2020-03-01 – 2020-03-30 darbuotojų kūrybinių darbų ant šilko paroda „Šilko kalba“ Panevėžio
Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje „Šaltinėlis“. Padėka,
2020 m. gegužės mėn. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų virtualioje parodoje,
skirtoje „Augalų žavadieniui“. Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ padėka;
2020-09-21 su ikimokyklinio (4-5-erių) amžiaus vaikais piešinių parodoje „Mano nuotaikų
paletė“. Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ padėka.
Dalyvauta respublikiniame plenere Panevėžio mieste:
2020-09-08 su įstaigos bendruomene „Gamtos spalvos“, kuriant kilimą „Rudeninė gėlė“.
Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ padėka.
Organizuotos parodos Panevėžio mieste:
2020-01-02 – 2020-01-31 priešmokyklinio amžiaus „Smagučių“ grupės vaikų piešinių paroda
„Žiema žiemužė“ Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje Šiaurinėjė bibliotekoje;
2020-01-06 ikimokyklinio (5-6-erių), priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda
„Žiemos išdaigos“ Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje „Židinys“. Padėka;
2020-02-03 – 2020-02-28 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų
paroda „Mano Lietuva“ kavinės „Kavos dėžutė“ patalpose;
2020-03-01 – 2020-03-30 darbuotojų kūrybinių darbų ant šilko paroda „Šilko kalba“ Panevėžio
Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje „Šaltinėlis“. Padėka;
2020-07-12 – 2020-08-31 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų
paroda „Vasarėlė taką mina“ Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje „Židinys“.
Padėka;
2020-09-01 – 2020-09-30 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų
paroda „Mano miestas“, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje „Židinys“.
Organizuotos parodos respublikoje:
2020-01-07 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Angelų
miestas“ .
Dalyvauta organizuojamose parodose respublikoje:
2020-01 su ikimokyklinio (4-5-ių) amžiaus vaikais kūrybinių darbų parodoje „Puošia, šildo ir
pasakoja“ Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Rūta“;
2020-01 su ikimokyklinio (4-5-ių) amžiaus vaikais kūrybinių darbų parodoje „Mano megztinis
gražiausias, mano megztinis šilčiausias“;
2020-01-06 su ikimokyklinio (5-6-erių) amžiaus vaikais parodoje „Laivai Lietuvai – 30“.
Šiaulių logopedinė mokykla. Pažyma.
2020-01-07 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais kūrybinių darbų parodoje
„Angelų miestas“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-01-18 su ikimokyklinio amžiaus vaikais kūrybinių darbų parodoje „Mes mylime gyvūnus“
VDU Žemės ūkio akademijoje „PET SHOW LIETUVA 2020“;
2020-01-31 su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais kūrybinių darbų parodoje
„Puošia, šildo ir pasakoja“ Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Rūta“;
2020-02-10 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais kūrybinių darbų parodoje
„Su raide draugausi – pasaulį apkeliausi“ Alytaus lopšelyje-darželyje „Linelis“. Pažyma;
2020-02-03 – 2020-02-28 su ikimokyklinio amžiaus vaikais kūrybinių darbų parodoje „Žaisk,
juokauk, su raidėmis draugauk“. Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ padėka;

2020-02-03 – 2020-02-28 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais kūrybių piešinių
parodoje „Puošia, šildo ir puoselėja“. Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ padėka;
2020-03-12 su ikimokyklinio (5-6-erių) amžiaus vaikais kūrybinių darbų parodoje „Mano
megztinis gražiausias, mano megztinis šilčiausias“ Kauno Šančių lopšelyje-darželyje;
2020-03-24 – 2020-04-08 su ikimokyklinio (2-3-jų) amžiaus vaikais kūrybinių darbų parodoje
„Pavasarinis linkėjimas Jūsų namams“. Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“;
2020-04-01 su ikimokyklinio (5-6-erių) amžiaus vaikais kūrybinių darbų parodoje „Žaisk,
juokauk, su raidėmis draugauk“. Alytaus lopšelyje-darželyje „Obelėlė“;
2020-04-01 su ikimokyklinio (5-6-erių), priešmokyklinio amžiaus vaikais piešinių parodoje
„Močiutės langas“. Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“ padėka;
2020-04-24 su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais virtualioje kūrybinių darbų
parodoje „Pasakorius“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Kastytis“. Pažyma;
2020-04-20 su ikimokyklinio amžiaus vaikais virtualioje nuotraukų koliažų parodoje
„Nuotolinio ugdymo veiklos ir sėkmingas jų įgyvendinimas“. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“
pažyma;
2020-04-30 su ikimokyklinio (5-6-erių) amžiaus vaikais virtualioje nuotraukų koliažų parodoje
„Nuotolinio ugdymo veiklos ir sėkmingas jų įgyvendinimas“;
2020-04-30 su ikimokyklinio (2-3-jų) amžiaus vaikais fotografijų parodoje „Gamtos vaikai“.
Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ padėkos raštas;
2020-05-07 su ikimokyklinio (5-6-erių) amžiaus vaikais virtualios fotografijos parodoje
„Gražiausias žodis - mama“. Šiaulių logopedinė mokykla, ikimokyklinio ugdymo skyrius;
2020-06-14 su ikimokyklinio amžiaus vaikais kūrybinių fotonuotraukų parodoje „Desertas
mamai“. Kauno lopšelio-darželio „Obelėlė“ padėka;
2020-07-31 su ikimokyklinio amžiaus vaikais virtualioje nuotraukų parodoje „Smėlio diena“
Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis;
2020-10-07 su ikimokyklinio (5-6-erių) amžiaus vaikais kūrybinių darbų fotografijų parodoje
„Vasarėlė išaugino, rudenėlis sunokino“. Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“;
2020-10-26 su ikimokyklinio amžiaus vaikais kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Svajonių
gaudyklė 2020“. Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ padėka;
2020-10-28 – 2020-11-28 su ikimokyklinio (2-3-jų) amžiaus vaikais virtualioje fotografijų
parodoje „Grybų fiesta“. Varėnos švietimo centro pažyma;
2020-11-09 – 2020-11-27 su ikimokyklinio (2-3-jų) amžiaus vaikais virtualioje nuotraukų
parodoje „Mūsų grupės Advento vainikas“. Vilniaus r. Rukainių gimnazijos Rukainių ikimokyklinio
ugdymo skyriaus direktoriaus padėkos raštas;
2020-12-07 – 2020-12-21 su ikimokyklinio (2-3-jų) amžiaus vaikais virtualioje fotografijų
parodoje „Kalėdinis žaisliukas“. Senosios Varėnos lopšelio-darželio „Nykštukas“ padėka;
Dalyvauta tarptautinėse parodose:
2020-04-15 su ikimokyklinio (5-6-erių), priešmokyklinio amžiaus vaikais kūrybinių darbų
fotografijų parodoje „Pavasaris pasaulio vaikų akimis“.Klaipėdos lopšelis-darželis „Atžalynas“
padėka;
2020-09-15su ikimokyklinio (3-4-erių) amžiaus vaikais fotografijos parodoje „Mano laiminga
diena“. Panevėžio lopšelis-darželis „Riešutėlis“ ir Kinderhaus. Vokietija.
Organizuotos akcijos Panevėžio mieste, Panevėžio rajone:

2020-01-06 ikimokyklinio amžiaus vaikų atvirukai-sveikinimai Trijų Karalių dienoje Šv.
Juozapo globos namų gyventojams;
2020-10-08 ikimokyklinio amžiaus vaikų, tėvų parama beglobiams gyvūnams Panevėžio
gyvūnų prieglaudai.
Įstaigoje organizuotos akcijos:
2020-11-06 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams socialinio gerumo akcija „Pyragų
diena“;
2020-10-07 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų parama beglobiams
gyvūnams Pasaulinę gyvūnų globos dieną paminėti;
2020-12-01 – 2020-12-10 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, bendruomenei
„Kalėdinis žaisliukas“.
Dalyvauta Panevėžio miesto organizuojamose akcijose:
2020-03-20 su ikimokyklinio amžiaus vaikais inkilų gamybos akcijoje „Padovanok namus
sparnuočiui“. Panevėžio Gamtos mokykla;
2020-03-20 su priešmokyklinio amžiaus ugdytine dalyvauta Panevėžio Gamtos mokyklos inkilų
gamybos akcijoje „Padovanok namus sparnuočiui“, apdovanota „Žaliuoju diplomu“. Panevėžio
Gamtos mokyklos pažymėjimas;
2020-05-29 su ikimokyklinio amžiaus vakais paukščių globos akcijoje „Už vieną trupinėlį
čiulbėsiu visą vasarėlę“. Panevėžio Gamtos mokyklos pažymėjimas.
Dalyvauta respublikinėse organizuojamose akcijose:
2020-01-13 su įstaigos bendruomene „Atmintis gyva, nes liudija“ paminėti Sausio 13-ąją –
Laisvės gynėjų dieną. Padėkos raštas. Vilnius;
2020-03-11 su įstaigos ugdytiniais pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“. Tarptautinės
komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padėkos raštas
Vilnius;
2020-04-04 su įstaigos bendruomene LRT iniciatyvoje „Keliu vėliavą“. Padėkos raštas.Vilnius;
2020-05-18 su ikimokyklinio (5-6-erių) amžiaus vaikais akcijoje „Penktadienis kitaip“. Kauno
Šančių lopšelis-darželis. Pažyma.
Organizuoti bendruomenės renginiai:
2020-06-30 išvyka į Panevėžio Siauruko geležinkelio stotį. Siauruko ekspozicijos apžiūrėjimas.
Siauruko kalvė. Kretingos darželio-mokyklos „Žibutė“ bendruomenės priėmimas gerosios patirties
renginyje` „STEAM pasaulis Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“.
Organizuotos 13-os klasės pamokos:
2020-06-30 „Vandens lašelio laboratorija“ gerosios patirties renginyje „STEAM pasaulis
Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-06-30 „Retro dainos“ gerosios patirties renginyje „STEAM pasaulis Panevėžio
lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
Parengtos, pristatytos metodinės priemonės įstaigoje:
2020-09-29 priešmokyklinio amžiaus vaikams „Sudėk spalvas“. Metodinės kortelės.
Pedagogų posėdis;

2020-09-29 priešmokyklinio amžiaus vaikams „Sudėk formas“. Metodinės kortelės.
Pedagogų posėdis;
2020-09-29 priešmokyklinio amžiaus vaikams teatrinei veiklai „Katinėlis ir gaidelis“, „Trys
paršiukai“, „Gėlelė“, „Debesėlis“, „Spalvų pagalvėlės“. Metodinės kortelės. Pedagogų posėdis;
2020-06-30 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams „Muzikiniai instrumentai
STEAM veikloje“ gerosios patirties renginyje „STEAM pasaulis Panevėžio lopšelyje-darželyje
„Žibutė“;
2020-10-20 ikimokyklinio amžiaus vaikams „Surask paveikslėlį“.
Parengtos, pristatytos metodinės priemonės respublikoje:
2020-01-21 metodinė priemonė „Skiemenys ant kojyčių“, švietimo pagalbos specialistų –
logopedų, spec. pedagogų projekte „Žaidimų paslaptys“ Klaipėdos lopėlyje-darželyje „Žiogelis“.
Padėka.
2020-03-20 metodinė priemonė „Teatro lėlės“, ugdymo priemonių iš antrinių žaliavų projekte
„Antrasis daiktų gyvenimas“. Joniškio lopšelio-darželio „Saulutė“ padėka.
2020-04-02 – 2020-04-30 metodinė priemonė „Linksmoji matematika“ idėjų mugėje. Šiaulių
miesto savivaldybės Švietimo centras;
2020-06-05 metodinė priemonė „Netradiciniai piešimo, rašymo būdai“ renginyje metodų mugė
„Žaidimų vaivorykštė“. Diplomas I vieta. Švietimo ir mokslo ministerija. Vilnius
2020-06-05 metodinė priemonė „Spalvoti kiškiai“ renginyje metodų mugė „Žaidimų
vaivorykštė“. Švietimo ir mokslo ministerija. Vilnius. Pažyma.
Parengti, pristatyti stendiniai pranešimai įstaigoje:
2020-06-30 „Žaidžiu, atrandu, tyrinėju, kuriu“ gerosios patirties renginyje „STEAM pasaulis
Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-06-30 „STEAM nuotolinio ugdymo(si) metu“ gerosios patirties renginyje „STEAM
pasaulis Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-06-30 „Žaisk, pažink, atrask“ gerosios patirties renginyje „STEAM pasaulis Panevėžio
lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-06-30 „Eksperimentai ikimokykliniame amžiuje“ gerosios patirties renginyje „STEAM
pasaulis Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-06-30 „Žaidžiu, tyrinėju, atrandu...“ gerosios patirties renginyje „STEAM pasaulis
Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-06-30 „Smagu draugauti su gamta“ gerosios patirties renginyje „STEAM pasaulis
Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-06-30 „Spausdintinės grafikos technikos panaudojimas ugdyme“ gerosios patirties
renginyje „STEAM pasaulis Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-06-30 „STEAM logopedo darbe“ gerosios patirties renginyje „STEAM pasaulis Panevėžio
lopšelyje-darželyje „Žibutė“.

Parengti, skaityti žodiniai pranešimai įstaigoje:
2020-06-30 „STEAM ugdymas(is) meninėje priešmokyklinio amžiaus vaikų veikloje“ gerosios
patirties renginyje „STEAM pasaulis Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-11-11 pristatyti inžinierinės srities iššūkiai „Pastatyk stalą iš spagečių, kad išlaikytų tris
knygas“ ir „Padaryk valtį, kad išlaikytų dešimt monetų“ ilgalaikės programos „Ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ II modulis „Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo turinio skaitmenizavimas STEAM keliu“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-11-11 pristatytas iššūkis „Ištrauk monetą, nesušlapęs rankų“ ilgalaikės programos
„Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ II modulis „Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo turinio skaitmenizavimas STEAM keliu“ Panevėžio lopšelyje-darželyje
„Žibutė“;
2020-11-11 pristatyta matematikos srities iššūkis „Sugalvok uždavinį“ ilgalaikės programos
„Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ II modulis „Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo turinio skaitmenizavimas STEAM keliu“ Panevėžio lopšelyje-darželyje
„Žibutė“;
2020-11-18 pristatytas iššūkis ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui „Spalvų kelionė“ ilgalaikės
programos „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ II modulis
„Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio skaitmenizavimas STEAM keliu“ Panevėžio
lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-12-02 pristatytas ikimokyklinio ugdymo mokytojo kompetencjų aplankalo formuojamas
dokumentų segtuvas, Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos
nuostatų I srtitis „Ugdymosi veiklos tikslingumas, veiksmingumas ir rezultatyvumas“ ilgalaikės
programos „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ III modulis
„Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo įsivertinimas ir vertinimas“ Panevėžio lopšelyjedarželyje „Žibutė“;
2020-12-02 pristatytas ikimokyklinio ugdymo mokytojo kompetencjų aplankalo formuojamas
dokumentų segtuvas, Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos
nuostatų III srtitis „Asmeninis profesinis tobulėjimas“ ilgalaikės programos „Ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ III modulis „Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojo įsivertinimas ir vertinimas“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-12-09
pristatytas „Ikimokyklinio ugdymo vaikų įsivertinimo modelis“ ilgalaikės
programos „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ modulis
„Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo įsivertinimas ir vertinimas“ Panevėžio lopšelyjedarželyje „Žibutė“;
2020-12-09 pristatytas priešmokyklinio amžiaus vaikų įsivertinimo modelis „Įsivertinimas
priešmokyklinėje grupėje“ ilgalaikės programos „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko
ugdymo(si) iššūkiai III“ III modulis „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo įsivertinimas
ir vertinimas“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-12-09 pristatytas ikimokyklinio amžiaus vaikų įsivertinimo modelis „Ikimokyklinio
amžiaus vaikų vertinimas ir įsivertinimas“ ilgalaikės programos „Ikimokyklinio, priešmokyklinio
amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ III modulis „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojo įsivertinimas ir vertinimas“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“.

Parengti, pristatyti stendiniai pranešimai respublikinėse konferencijose:
2020-09-25 „Atrandu, tyrinėju, žaidžiu“ mokslinėje-praktinėje konferencjoje „Šiuolaikinio
ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ Panevėžio lopšelyje-darželyje
„Žibutė“;
2020-09-25 „Logopediniai užsiėmimai lauko edukacinėse erdvėse“ mokslinėje-praktinėje
konferencjoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“
Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-09-25 „Ugdytis galima ir kieme“ mokslinėje-praktinėje konferencjoje „Šiuolaikinio
ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ Panevėžio lopšelyje-darželyje
„Žibutė“;
2020-09-25 „Atrandame, kuriame ir mokomes kieme“ mokslinėje-praktinėje konferencjoje
„Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ Panevėžio
lopšelyje-darželyje „Žibutė“.
Parengti, skaityti žodiniai pranešimai respublikinėse konferencijose:
2020-09-25 „Lašelių žaidimų laboratorija“ respublikinėje mokslinėje-praktinėje konfrencijoje
„Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ Panevėžio
lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-09-25 „Žaidžiu, atrandu, kuriu“ respublikinėje mokslinėje-praktinėje konfrencijoje
„Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ Panevėžio
lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-09-25 pristatyta edukacinė erdvė „Lauko edukacinės erdvės ankstyvajam vaikų amžiui“
mokslinėje-praktinėje konferencjoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko
ugdymo(si) iššūkiai III“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-09-25 „„Nykštukų“ grupės vaikų edukacinė lauko veikla“ respublikinėje mokslinėjepraktinėje konfrencijoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si)
iššūkiai III“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-09-25 pristatytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių
lauko
edukacinės erdvės respublikinėje mokslinėje-praktinėje konfrencijoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-09-25 „Zuikio Bumbulio“ grupės vaikų lauko edukacinė erdvė „Priemonės lauko erdvei“
respublikinėje mokslinėje-praktinėje konfrencijoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio
amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-09-25 „Smagučių“ grupės vaikų lauko edukacinė erdvė respublikinėje mokslinėjepraktinėje konfrencijoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si)
iššūkiai III“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-09-25 „Nykštukų“ grupės vaikų lauko edukacinė erdvė „Spalvų mozaika“ respublikinėje
mokslinėje-praktinėje konfrencijoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko
ugdymo(si) iššūkiai III“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“;
2020-11-20 vaizdinis pranešimas „Šuniukas Sargis“ tęstinėje ankstyvojo amžiaus vaikų
metodinėje-praktinėje konferencijoje „Šiandienos vaikai – ateities visuomenė“, Šiaulių savivaldybės
švietimo centro pažymėjimas.

Organizuoti nuotoliniai mokymai įstaigoje:
2020-04-20 kvalifikacijos kėlimas nuotoliniu būdu, ilgalaikė programa „IKT įrankiai – mažųjų
nuotoliniam ugdymui“;
2020-05-18 „Naudojames „Padlet““;
2020-05-19 „PowerPoint pateikčių kūrimas“.
Organizuota ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa įstaigoje:
2020-09-25 ilgalaikės programos „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si)
iššūkiai“ I modulis respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „ Šiuolaikinio ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) iššūkiai III“;
2020-11-11; 2020-11-18 ilgalaikės programos „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko
ugdymo(si) iššūkiai“ II modulis „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio skaitmenizavimas
STEAM keliu“. (Per Zoom);
2020-12-02; 2020-12-09 ilgalaikės programos „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko
ugdymo(si) iššūkiai“ III modulis „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo įsivertinimas ir
vertinimas“ (per Zoom).
Parašyti straipsniai apie įstaigos veiklą:
2020-04-29 parašytas straipsnis „Nuotolinis ugdymas(is) Panevėžio lopšelyje-drželyje
„Žibutė““. Švietimo naujienos.
2020-07-09 parašytas straipsnis „STEAM pasaulis Panevėžio lopšelyje-drželyje „Žibutė““.
Švietimo naujienos
2020-09-30 parašytas straipsnis „Šiuolaikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko
ugdymo(si) iššūkiai“. Švietimo naujienos.

2021 m. ugdymo planas
Vizija
Šiuolaikiška ikimokyklinio ugdymo mokykla, garantuojanti ugdymo(si) prieinamumą ir kokybę
kiekvienam vaikui pagal jo poreikius ir prigimties galias.

Misija
Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, kryptingai pritaikant
ugdymo(si) turinį, atviru ir šiltu pedagogų bendravimu ir bendradarbiavimu su ugdytiniais, jų tėvais,
socialiniais partneriais. Skatinant vaikų saviraišką, kūrybiškumą, pabrėžiant vaiko sveikatos
puoselėjimą, individualumą, racionaliai panaudojant įstaigai skirtus išteklius.

Prioritetiniai tikslai:
 formuoti įstaigos prestižą;
 siekti ugdymo(si) planavimo dermės su ugdymo(si) organizavimo procesu, išlaikant
pusiausvyrą tarp mokytojo planuotos ir vaikų spontaniškai pasiūlytos veiklos;
 skatinti aktyvaus mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo, vertinant vaikų pasiekimus;

 tikslingai panaudoti plotus ir erdves, racionaliai juos pritaikant ir atnaujinant.

Uždaviniai:
1. kelti įstaigos prestižą, telkiant bendruomenę programų įgyvendinimui, bendrų renginių
organizavimui, tradicijų palaikymui;
2. tęsti STEAM projekto įgyvendinimą;
3. fiksuoti ir aptarti su tėvais individualią vaiko pažangą, tikslingai panaudojant vertinimo
rezultatus;
4. atnaujinti ugdymo(si) priemones, kuriant funkcionalią ugdymo(si) aplinką.

Pirmas uždavinys – kelti įstaigos prestižą, telkiant bendruomenę programų įgyvendinimui,
bendrų renginių organizavimui, tradicijų palaikymui.
Priemonės pavadinimas
Įgyvendinti programas, tęsiant elektroninio dienyno
„Mūsų darželis“ įgyvendinimo tobulinimą:
ikimokyklinio ugdymo programą „Žibutės žiedlapėliai“,
integruojant Opa pa programos priemones.
priešmokyklinio
ugdymo
bendrąją
programą,
integruojant Opa pa programos priemones.
Tęsti pedagogų savanorystę:
dainavimo;
šaškių;
dailės;

Data
2021 m.

Atsakingas
Mokytojai

2021 m.

Daiva Andriūnienė
Sandra
Belazaravičienė
Jolanta Lašinienė

2.

Tėvų poreikiai ir ugdymo(si) turinio kaita.
Internetinė tėvų apklausa: nuotolinis ugymas(is); įstaigos
lankymas vasaros metu.

2021 m.

Direktorius

3.

Integruoti (nuo 5 metų amžiaus) socialinę prevencinę
Tarptautinę programą „Zipio draugai“:
„Nykštuku“ vyresnioji grupė;
„Smagučių“ priešmokyklinio ugdymo grupė.

2021 m.

Aušra Žaromskienė
Daiva Galvonienė

4.

Nuotolinio ugdymo(si) proceso organizavimo priemonių
plano, kasdieninių veiklų siuntimas tėvams, naudojantis
elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“.

2021 m.

Mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

4.1.

Muzikinio ugdymo(si) organizavimas kontaktiniu ir
nuotoliniu būdu, naudojant Padlet platformą.
Grįžtamo ryšio refleksija elektroniniame dienyne „Mūsų
darželis“.

2021 m.

Muzikos mokytojas
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

5.

Grįžtamo ryšio refleksija trumpalaikiuose planuose
elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.

2021 m.

Mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

6.

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų integracija į
bendrąją ugdymo programą, individualizuoto
ugdymo(si) organizavimas kontaktiniu ir nuotoliniu
būdu, naudojant Padlet platformą.

2021 m.

Logopedas
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Eil.Nr.
1.

1.1.

4.2.

6.1.

Grįžtamo ryšio refleksija elektroniniame dienyne „Mūsų
darželis“.

7.

Organizuoti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo
programą „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus
vaiko ugdymo(si) iššūkiai“.
Vienu iš moduliu - respublikinę mokslinę-praktinę
konferenciją
„ Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus
vaikų ugdymo(si) iššūkiai IV“.

8.

Dalyvavimas miesto metodinių būrelių veikloje –
mokytojų, muzikos mokytojų, logopedų, direktorių,
pavaduotojų ugdymui pasitarimuose
(kontaktiniu/nuotoliniu būdu).

2021 m.

Direktorius

9.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020-2022
metų atestacijos programos vykdymas.
2 mokytojai sieks mokytojo-metodininko kvalifikacinės
kategorijos, 1-vyresniojo mokytojo kvalifikacinės
kategorijos.

2021 m.

Direktorius

10.

Paskirtas mentorius neseniai įstaigoje dirbantiems
ikimokyklinio ugdymo mokytojams.

2021 m.

Direktorius

11.

Sudaryti darbo grupę situacijos analizei,
2022 m.metinei veiklos programai parengti.

2021 m.

Direktorius

12.

Parašyti 2 straipsniai apie įstaigos patirties sklaidą.

2021 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

2021 m.
III-IV ketv

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI
Prioritetas: bendruomenės atsakomybės pasidalinimas, siekiant pokyčio įstaigos prestižo kokybei,
įgyvendinant ugdymo(si) programas.

Eil.
Nr.
1.

Tema
2021 metų veiklos plano, ugdymo plano

Data
2021 m. sausis

Atsakingas
Direktorius

pritarimas, tikslai, uždaviniai,

Direktoriaus

įgyvendinimo priemonės.

pavaduotojas ugdymui

Mokytojų kompetencijos aplankalo
įsivertinimas, įvertinimas. Užduočių
paskyrimas 2022 m.
2.

Vaiko gerovės komisijos ataskaita.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus

2020 m. gegužis

Direktorius
Direktoriaus

vaikų individualūs pasiekimai II pusmetis.
3.

2021 mokslo metų priešmokyklinio

pavaduotojas ugdymui
2021 m. rugpjūtis

Direktorius

ugdymo programos ugdymo plano

Direktoriaus

(projekto) pritarimas.

pavaduotojas ugdymui

Gairės ilgalaikiam pedagogų planavimui.
Grupių vaikų sąrašai, modeliai.
4.

Pritarimas direktoriaus 2021 m. veiklos

2021 m. gruodis

Direktorius

ataskaitai. SSGG analizė, įstaigos veiklos
įsivertinimas. Gairės 2022 m. metiniam
veiklos planui.
VEIKLŲ PLANAS
Prioritetas: komandos vieningas supratimas, žinojimas įgyvendinamų tikslus, uždavinius. Organizuoti
renginius įstaigoje: kalendorines, valstybines šventes, pasaulines dienas, akcijas, išvykas.

Mėnuo
Sausis

Etninės šventės
Atsisveikinimas su eglute.

Atsakingas

Vasaris

Užgavėnės.

Kovas
Balandis

Kazimierinės.
Jurginės.

Edita Miežinienė
Daiva Andriūnienė
Daiva Andriūnienė
Edita Lasienė
Inga Abduveleva

Šv. Velykos.
Gegužė

Sekminės.

Rugpjūtis

Joninės.
Žolinė.

Spalis
Lapkritis

Vėlinės-Ilgės.
Ožio diena.

Gruodis

Adventas.

Mėnuo
Kovas
Gegužė

Kalendorinės šventės
Teatro savaitė „Mes - artistai“.
Šeimos diena.
Išleistuvių šventė „Lik sveikas, darželi!“.

Rugsėjis

Rugsėjo 1-oji „Žinių diena“.
Rudens šventė.

Mokytojai

Sandra Belazaravičienė
Aušra Žaromskienė
Edita Miežinienė
Rasa Stulpinienė
Gražina Malinauskienė
Edita Miežinienė
Rasa Stulpinienė
Gražina Malinauskienė
Edita Miežinienė
Daiva Andriūnienė
Daiva Galvonienė
Jolanta Lašinienė

Atsakingas
Mokytojai
Daiva Andriūnienė
Mokytojai
Daiva Galvonienė
Jolanta Lašinienė
Daiva Andriūnienė
Inga Zelionkienė
Rasa Stulpinienė
Sandra Belazaravičienė

Spalis

Edukacinė veikla „Žalioji stotelė“.
Policijos diena.
Gyvūnų globos diena.
Mokytojų diena.

Gruodis

Kalėdinis renginys.

Lina Lapinskienė
Inga Abduveleva
Edita Lasienė
Edita Miežinienė
Mokytojai
Daiva Andriūnienė
Aušra Žaromskienė
Mokytojai
Daiva Andriūnienė

Mėnuo
Kovas

Tarptautinės šventės
Žemės diena.

Balandis

Knygos diena.

Birželis

Menų diena. Vaikų gynimo diena.
Kamuolio diena.

Liepa

Emociukų diena.

Rugsėjis

Diena be plastiko.
Širdies diena.

Spalis
Lapkritis

Pasaulinė tvarkymosi diena „Mes darom“.
Košės diena.
Pyragų diena.

Atsakingas
Daiva Andriūnienė
Mokytojai
Daiva Galvonienė
Jolanta Lašinienė
Aušra Žaromskienė
Edita Lasienė
Inga Abduveleva
Rasa Stulpinienė
Inga Zelionkienė
Lina Lapinskienė
Inga Zelionkienė
Inga Zelionkienė

Tolerancijos diena „Atsakinga tolerancija draugui 2“.

Edita Miežinienė
Aldona Grigaliūnienė
Edita Miežinienė
Aldona Grigaliūnienė
Inga Zelionkienė
Rasa Stulpinienė
Sandra Belazaravičienė
Aušra Žaromskienė
Edita Miežinienė

Mėnuo
Sausis
Vasaris

Valstybinės akcijos
Sausio 13-oji „Žvakutė languos“.
Vasario 16-oji.

Kovas

Kovo 11-oji „Gyvasis tautos žiedas“.

Balandis

„Darom 2021“.

Mėnuo
Balandis

Pilietinės akcijos
„Apsodink darželio teritoriją“.

Atsakingas

„Pavasarinis linkėjimas Jūsų namams III“.

Sandra Belazaravičienė
Daiva Galvonienė
Jolanta Lašinienė
Aušra Žaromskienė
Aušra Žaromskienė
Lina Lapinskienė
Mokytojai
Edita Lasienė
Inga Abduveleva
Aušra Žaromskienė
Inga Zelionkienė

Spalis

Pagalba beglobiams gyvūnams.

Gruodis

Lauko erdvių puošimas Kalėdoms.
„Vienišai širdelei – šiltas žodelis IV“.
„Padovanok seneliams angeliuką“.

Mėnuo
Sausis

Projektai
„Žiemos pramogos 3“.

Atsakingas
Mokytojai
Daiva Galvonienė
Jolanta Lašinienė
Gražina Malinauskienė
Daiva Andriūnienė
Inga Zelionkienė
Rasa Stulpinienė
Mokytojai

Atsakingas
Daiva Galvonienė
Rasa Stulpinienė

„Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“.
Organizuoti teletiltą tarp respublikos ugdymo įstaigų
„Žibutė“.

Vasaris
Kovas

Dalyvauti respublikiniame projekte „Žalioji palangė“.
Dalyvauti respublikiniame muzikiniame projekte
„Į muzikos šalį“.
Balandis

Dalyvauti tarptautiniame projekte „Saulėto oranžinio
traukinio kelionė“.
Organizuoti ankstyvojo amžiaus vaikams Šv. Velykos.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams Šv.
Velykos.
Organizuoti respublikinį projektą „Pavasarinis linkėjimas
Jūsų namams III“.

Lapkritis

Organizuoti respublikinį projektą „Gėlės draugystė su
atgimusiais daiktais III“, „Seno vazonėlio ir gėlės
draugystė“.
Organizuoti respublikinį projektą „Atsakinga tolerancija
draugui 2“, respublikos ugdymo įstaigoms „Žibutė“.
Organizuoti projektą „Šviesk, žibinte“.

Gruodis

Organizuoti respublikinį projektą „Angelų miestas II“.

Edita Miežinienė
Mokytojai
Daiva Galvonienė
Jolanta Lašinienė
Daiva Andriūnienė
Mokytojai
Jolanta Lašinienė
Daiva Andriūnienė
Edita Miežinienė
Edita Lasienė
Inga Abduvleva
Inga Abduveleva
Inga Zelionkienė
Lina Lapinskienė
Rasa Stulpinienė
Edita Lasienė
Sandra Belazaravičienė
Daiva Galvonienė
Jolanta Lašinienė
Aušra Žaromskienė
Aušra Žaromskienė
Simona Černiauskienė
Sandra Belazaravičienė
Aušra Žaromskienė
Edita Miežinienė
Inga Abduveleva
Edita Lasienė
Daiva Andriūnienė
Aušra Žaromskienė
Inga Zelionkienė

BENDRAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
Prioritetas: kelti įstaigos prestižą, telkiant bendruomenę programų įgyvendinimui, bendrų renginių
organizavimui, tradicijų palaikymui.
Eil.
Nr.
1.

2.

Socialiniai
partneriai
Bendradarbiavimas
su Panevėžio
miesto
bibliotekomis,
Kraštotyros
muziejumi,
galerijomis, Gamtos
mokykla.

Bendradarbiavimo
forma, uždavinys
1.1. Dalyvauti
edukacinėse veiklose,
programose.
1.2. Organizuoti ugdytinių
parodas.

Bendradarbiavimas
su Panevėžio
suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo
centru.

2.1. Patalpos
bendruomenės renginiams
rganizuoti.
2.2. Patalpos respublikinei
konferencijai organizuoti.

Data
2021 m.

Atsakingas
Mokytojai

2021 m.

2021 m.

Direktorius

3.

Bendradarbiavimas
su Panevėžio
miesto savivalsybės
Visuomenės
sveikatos biuru.

3.1. Dalyvauti (40-ies
val.) mokymuose įstaigos
darbuotojų gebėjimų
visuomenės psichikos
sveikatos srityje
stiprinimui.

2021 m.I pusm.

4.

Bendradarbiavimas
su respublikos
ugdymo įstaigomis
„Žibutė“, vykdant
gerosios patirties
sklaidą,
organizuojant
bendrus
edukacinius
renginius.

4.1.Organizuoti teletiltą
2021 m.
Kovo 11-osios tema
priešmokyklinių grupių
ugdytiniams (I ketv.).
4.2.Organizuoti
išvažiuojamąjį,
administracinį posėdį
tema „Kuriama
vaizduotėje –
realizuojama tikrovėje“ į
Kretingos mokyklą-darželį
„Žibutė“ (II ketv.).
4.3.Organizuoti
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo
mokytojų „Meistriškumo
pamokas“ (II-IV ketv.).
4.4. Organizuoti projektą
ugdytiniams nuotoliniu
būdu „Atsakinga
tolerancija draugui“ (IV
ketv.).
4.5. Organizuoti projektą
įstaigų darbuotojams
„Adventas su
„Žibutėmis““ (IV ketv.).
4.6.Dalyvauti Druskininkų
lopšelio-darželio „Žibutė“
organizuojamame projekte
„Kyla žibučių žiedai“ (II
ketv.).
4.7.Dalyvauti Kretingos
mokyklos-darželio
„Žibutė“
organizuojamame Teatro
dienos renginyje
„Mėlynasis lapelis“ (II
ketv.).
4.8.Dalyvauti respublikos
ugdymo įstaigų „Žibutė“
organizuojamuose
renginiuose (I-IV ketv.).

Direktorius
Visuomenės
sveikatos biuro
specialistai

Direktorius

Antras uždavinys – tęsti STEAM projekto įgyvendinimą.
Prioritetas: tyrinėjimais ir eksperimentais grįstas patirtinis ugdymas(is).
Eil.Nr.
1.

Priemonės pavadinimas
Ilgalaikių ir trumpalaikių planų planavimo
kokybė elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.

Data
2021 m.

1.1.

Integruoti į ugdymo(si) turinį ugdymo(si) būdus:
tyrinėjimus, eksperimentus, numatant tikslus iš
gamtos mokslų, technologijų ir inžinierijos,
menų ir matematikos.

2021 m.

1.2.

STEAM veiklas planuoti (aprašomuoju būdu,
eigą pagrįsti nuotraukomis) ir organizuoti 1 kartą
per mėnesį.

2021 m.
1k./mėn.
III sav.

1.3.

Organizuotų STEAM veiklų ataskaitų teikimas
tinklalapyje „STEM School Label“.

2021 m.
1k./mėn.
IV sav.

2.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
grupėse STEAM labolatorijų kūrimas.

2021 m.

3.

Tęsti IKT kompetencijos tobulinimą, veiklą
tarptautiniame STEAM projekte:
kompiuterinių žaidimų panaudojimas
www.ziburelis.lt.

2021 m.

4.

Organizuoti konsultacijas STEAM ugdymo(si)
įgyvendinimui.

2021 m.

5.

Nuotolinio ugdymo(si) proceso organizavimo
priemonių plano rengimas, ikimokyklinio ir
priešmokykinio amžiaus vaikams, atitiktis su
kontaktiniu būdu organizuojamų veiklų ugdymo
planu.

2021 m.

6.

Dalyvauti Panevėžio miesto savivalsybės
visuomenės sveikatos biuro inicijuotuose (40-ies
val.) mokymuose įstaigos darbuotojų gebėjimų
visuomenės psichikos sveikatos srityje
stiprinimui.

2021 m.
I pusm.

Direktorius
Darbuotojai

7.

Įsirengti ikimokyklinio, priešmokykliio ugdymo
grupėse STEAM laboratoriją, eksperimentų,
tyrinėjimų veikloms.

2021 m.

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Mokytojai

Atsakingas
Mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Direktorius
Mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Direktorius
Mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Trečias uždavinys – fiksuoti ir aptarti su tėvais individualią vaiko pažangą, tikslingai panaudojant
vertinimo rezultatus.

METODINĖ GRUPĖ
Prioritetas: nuolat gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) kokybę.

Eil.
Nr.

Priemonė

Data

Atsakingas

1.

Parengti ilgalaikius, trumpalaikius grupių
ugdomosios veiklos planus elektroniniame
dienyne „Mūsų darželis“.
Vaikų pažangos vertinimo sistema, jos
efektyvumas. Ugdymo proceso planavimo
galimybės.
Organizuoti konsultacijas ugdytinių
tėvams naudojantis elektroniniu dienynu
„Mūsų darželis“.

2021 m.

Mokytojai

2021 m 05
2021 m.10

Mokytojai

2.

3.

Mokytojai
2021 m.

4.

Kolega - kolegai: dalintis patirtimi atvirose
veiklose įstaigoje, už jos ribų.
Efektyvi komunikacija, efektyvus
grįžtamas ryšys.

2021 m.

Mokytojai
Direktorius

5.

Tėvų dalyvavimas grupių ugdomojoje
veikloje-atvirose veiklose, šventėse,
sportinėse varžybose, konkursuose,
išvykose (atšaukus ekstremalią situaciją
Lietuvoje).

2021 m.

Mokytojai

6.

Organizuoti, dalyvauti projektinėje
veikloje (įstaigoje, respublikoje,
tarptautiniuose).

2021 m.
(pagal mėn. planą)

Mokytojai

7.

Dalyvauti miesto pedagogų, vaikų
edukaciniuose, kultūriniuose renginiuose,
parodose.

2021 m.

Mokytojai

8.

Dalyvauti Panevėžio miesto kraštotyros
muziejaus, Panevėžio miesto bibliotekų
edukaciniuose renginiuose.

2021 m.

Mokytojai

9.

Pranešimų skaitymas Mokytojų tarybos
posėdžiuose. Žinių perdavimas iš
seminarų.

2021 m.

Mokytojai

MUZIKINĖ VEIKLA
Prioritetas:.skatinti ir vertinti vaikų muzikinius įgūdžius, išmokyti reikšti savo jausmus,
muzikuojant, dainuojant, šokant. Stiprinti ryšius su šeima, bendruomene organizuojant kultūrinius,
etninius, pilietinius, renginius, kalendorines šventes.

Eil.
Nr.
1.

Ugdymo priemonės

Data

Muzikinės veiklos ilgalaikiai, trumpalaikiai ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo planai elektroniniame dienyne
„Mūsų darželis“.
1.1. Muzikinis intelektas, muzikalumo raida. Vaikų muzikiniai
pasiekimai. (17. Kūrybiškumas, 12. Meninė raiška, 13.
Estetinis suvokimas).
1.2. Gabių vaikų ugdymas.
1.3. Papildomas dainavimo būrelis.
1.4. Edukacinės erdvės salėje kūrimas. Puošimas.
1.5. Pasidalinimas patirtimi. Atvira muzikinė veikla.
1.6. Pilietinių, kalendorinių švenčių organizavimas įstaigos
mastu, bendradarbiavimas su grupių mokytojais,
bendruomene.
1.7. Dalyvauti ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo
metodinio būrelio veikloje (nuotoliniu/kontaktiniu būdu).
1.8. Dalyvauti teatro savaitės renginiuose, Žemės dienos
renginyje, vaikystės šventėje, pasirenkant vaikų grupę,
repertuarą (atšaukus ekstremalią situaciją Lietuvoje).
1.9. Muzikinės veiklos priemonių atnaujinimas, gaminimas.
1.10. Organizuoti bendruomenei šeimos šventę/sveikinimą
(nuotoliniu/kontaktiniu būdu).
1.11. Organizuoti Kalėdinius renginius.
2.
3.

Atsakingas

2021 m. 09
mėn.

Muzikos
mokytoja

2021 m. 04-05,
10

Dalyvauti miesto organizuojamuose konkursuose.
Dalyvauti respublikiniame muzikiniame projekte
„Į muzikos šalį“.

2021 m.

2021 m.

2021 m.
2021 m.

2021 m.
2021 m.
2021 m.
2021 m.
2021 m.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Prioritetas: specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų integracija į bendrąją ugdymo programą,
individualizuoto ugdymo(si) organizavimas kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, naudojant Padlet
platformą.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Priemonė

Data

Atsakingas

Švietimo pagalbos gavėjo sąrašo
sudarymas, suderinimas su PPT,
tvirtinimas.
Teikti
grafikus
tvirtinimui,
nustatant optimalų pratybų skaičių,
trukmę.
Teikti metodinę pagalbą tėvams,
kurių vaikai turi komunikacinių

2021-09-14

Logopedas

2021-09-14-30
2021-01-30

Logopedas

2021 m. 09 mėn.

Vaiko gerovės
komisijos posėdis

sutrikimų (kontaktiniu/nuotoliniu
būdu).
Vaikų turinčių ugdymosi sutrikimų
pradinis vertinimas, ataskaitos.
Logopedų elektroninio dienyno
pildymas. Individualaus darbo su
vaikais
turinčiais
specialiųjų
poreikių metodų, būdų aptarimas.
Demonstravimo
programų
ir
mokomųjų
žaidimų
taikymas
kalbos ir kalbėjimo sutrikimams
šalinti, derinant su įprastomis
metodinėmis priemonėmis.

4.
5.

2021 m.
pusmečiais
2021 m.

Mokytojai
Vaiko gerovės
komisijos posėdis

2021 m.

Logopedas

Vaikų higienos ir
maitinimo
organizatorė
Visuomenės sveikatos
biuro specialistė
Mokytojai
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Mokytojai

6.

Vaikų
sveikatos
dokumentų
apskaita – sergamumo analizė.

2021 m.

7.

Vaikų
sveikatos
organizavimas.

valandėlių

2021 m.

8.

Nemokamo
maitinimo
organizavimas.
Nuolat domėtis socialinės rizikos
grupei
priklausančių
vaikų
lankomumu. Bendradarbiauti su
Vaikų teisėmis.
Į ugdymo procesą integruoti
žalingų įpročių „Alkoholio, tabako
ir kt. psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos programos
vykdymas“.
Vykdyti
smurto,
patyčių
prevencijos planą.
Dalyvauti projektinėje veikloje
įstaigoje, mieste, respublikoje.
Parengti stendinį, žodinį pranešimą
konferencijose.

2021 m.

9.

10.

11.
12.
13.

2021 m.

2021 m.

Mokytojai

2021 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

2021 m.

VAIKŲ UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
Prioritetas: suformuoti kokybiškus individualius ugdytinių pažangos ir pasiekimų aplankalus.
Supažindinti tėvus ir aptarti su mokytojais vaikų pažangą ir pasiekimus, nesekmes.
Vaikų ugdymo
pasiekimų vertinimo
metodai

Vertinimo
dažnumas

Pasiekimų
fiksavimo ir
pateikimo formos

1. Vaiko sveikatos

2021 m. 09 mėn.

Elektroninis

būklė.

(pradėjus lankyti

dienynas.

įstaigą)

Atsakingas

Mokytojai

2. Vaikų švaros

2021 m.

Metinis planas

patikrinimas.

Visuomenės
sveikatos biuro
specialistas

3. Vaiko pasiekimai ir
pažanga.

2021 m. 10-11 mėn.

Aplankalai,

Mokytojai

2021 m. 05 mėn.

diagramos.

Logopedas

Elektronis dienynas

Muzikos mokytoja

3.1.Vaikų pažangos
vertinimo sistema ir jos

Mokytojai

efektyvumas.
4. Lyginamoji analizė.

2021 m. 05 mėn.

Diagramos

Mokytojų tarybos

Ruduo-pavasaris

posėdis

Ketvirtas uždavinys – atnaujinti ugdymo(si) priemones, kuriant funkcionalią ugdymo(si) aplinką.
Prioritetas: ugdyti darbuotojų aukštą veiksmingumo lygį, inicijuojant pokyčius įstaigoje; įgalinant
atsakomybės ir atskaitomybės sistemą.
Priemonės pavadinimas
Organizuoti mokymus maitinimo ir higienos
administratoriui, sandėlininkui skaitmenizuotam
darbui.
Skaitmenizuoti
maitinimo
ir
higienos
administratoriaus, sandėlininko darbą.

Data
2021 m.

Atsakingas
Direktorius

2021 m.

Direktorius

Pritraukti lėšų iš įvairių šaltinių, efektyviai
panaudoti rėmėjų paramą (I-IV ketv.).
Parama iš I.Krikščiūno firmos IGIS (dažai,
glaistas).
Parama iš AB „Linas“ (lininės medžiagos
atraižos).
Parama iš „Deliuvis“ UAB (benzinas
žoliapjovei).
Parama iš UAB „Nevėžis“ (sintepono
dekoracijoms ir žaislams).

2021 m.

Direktorius

2021 m.

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

4.

Atnaujinti Lietuvos simboliką (vėliavą, himną).

2021 m.

Direktorius

5.

Edukacinių priemonių lauke plėtimas:
baigti formuoti kalnelį, įrengti užlipimą ant
kalnelio darželio kieme;
lauko erdvėje įrengti lauko klasę (20 vietų);
lauko žaidimų aikštelėje įrengti lauko edukacines
priemones (6 vnt);
lauko žaidimų aikštelėse įrengti-įmontuoti
šiukšlių dėžes (6 vnt).

2021 m.

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

6.

Ugdymo įstaigos įvairių erdvių saugumas,
funkcionalumas, estetinė kokybė:
įsigyti 6 komplektai minkštų vaikiškų svetainės
baldų;

2021 m.

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Eil.Nr.
1.

2.

3.

įigyti 7 vnt. vaizdo kamerų ir 7 vnt. mikrofonų;
atlikti remontą 1 grupės rūbinėlėje;
organizuoti 2 grupių prausyklose-tualetuose
kabinų įsigijimą;
organizuoti 2 grupių virtuvėlėse baldų įsigijimą;
organizuoti 3 grupių prausyklose-tualetuose,
virtuvėlėse pakabinamų lubų įsigijimą;
organizuoti 3 grupių prausyklose-tualetuose
spintų įsigijimą;
organizuoti 4 grupių rūbinėlėse žaliuzių
įsigijimą;
organizuoti 2 grupių rūbinėlių durų pakeitimą;
įsigyti smėlio-druskos dėžę, nupirkti virtuvės
stalo įrankiai; nupirkti žaislai grupėms.

Viešųjų pirkimų
komisija

7.

Pedagogų tarifikacija, etatų sąrašų parengimas,
suderinimas.

2021 m.

Direktorius
Buhalteris

8.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 20212023 metų atestacijos programos rengimas,
tvirtinimas.

2021 m.

Direktorius

9.

Kontroliuojančių institucijų apžiūros išvadų
svarstymas ir trūkumų šalinimas.
Materialinės bazės gerinimas lauko teritorijoje
vaikų žaidimų aikštelėje, įrangos įvertinimas.
Trūkumų šalinimas.
Techninio personalo priežiūra.
Darbuotojų (B, C lygio) metinių darbų
įsivertinimas, vertinimas.

2021 m.

Direktorius
Ūkvedys
Direktorius
Ūkvedys

10.

11.

2021 m.

2021 m.

Direktorius
Ūkvedys

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS PLANAS
Prioritetas: bendruomenės atsakomybės pasidalinimas, siekiant pokyčio įstaigos prestižo kokybei,
įgyvendinant ugdymo(si) programas.
Uždaviniai:
1. Telkti ugdytinių tėvus, pedagogus, kitus bendruomenės narius svarbiausiams lopšelio-darželio
veiklos uždaviniams spręsti, ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę.
2. Laikytis lopšelio-darželio nuostatų, vykdyti įstaigai priskirtas funkcijas.
3. Vykdyti įstaigos tarybos veiklos planą.
4. Siekti įstaigos bendruomenės narių bendradarbiavimo, susitelkimo.
Eil.Nr.
1.

Priemonės pavadinimas
Įstaigos tarybos metinė veiklos ataskaita už 2020
m.
Įstaigos tarybos narių perrinkimas.
Vadovo metinės veiklos ataskaitos įvertinimas.
Įstaigos tarybos veiklos planui pritarimas.
Metinės veiklos plano 2021 m. pritarimas.
Pavaduotojo ugdymui metinių užduočių, veiklos
vertinimas.

Data
2021 m.
01 mėn.

Atsakingas
Pimininkas

2.

Bendruomenės narių 1,2 proc. parama įstaigai.
Metinės veiklos plano 2021 m. pritarimas.
Įstaigos jubiliejaus organizavimo aptarimas.
Lysvių pripildymo sniegu organizavimas.

02 mėn.

3.

Dalyvavimas respublikiniame projekte „Žalioji
palangė“.
Lauko edukacinių erdvių projektų aptarimas.
Teatro savaitės organizavimas. Viešumas
internetinėje svetainėje.

03 mėn.

4.

Dalyvavimas akcijoje „Darom“.
Įstaigos
teritorijos
apželdinimas
vasaros
laikotarpiui.
Organizuoti pilietinę akciją „Pavasarinis
linkėjimas III“.
Ilgalaikės
kvalifikacijos
programos
organizavimo aptarimas.

04 mėn.

5.

Šeimos šventės organizavimas (filmuotas
reportažas grupėse).
Lauko edukacinių žaidimų įgyvendinimas.
Darželio turtinimo planas.
Mokslo metų ugdymo programos įvertinimo
aptarimas, išvažiuojamasis renginys.

05 mėn.

6.

Lauko edukacinių erdvių kūrimas.
Gėlynų priežiūra.
Tęstinis kalnelio formavimas.

06 mėn.
07 mėn.

7.

Lauko edukacinių erdvių pristatymas.
Pritarimas priešmokyklinio ugdymo planui 2021
m.

08 mėn.

8.

Mokytojo teikimas apdovanojimui Mokytojo
dienos proga.
Įstaigos bendruomenės dalyvavmas miesto
gimtadienio šventinėje eisenoje.
Elektronikos prietaisų, laužo rinkimas.
Pasiruošimas įstaigos jubiliejui. Kretingos
mokyklos-darželio „Žibutė“ bendruomenės narių
kvietimas.

09 mėn.

9.

Konferencijos organizavimas.
Mokytojo dienos minėjimas.
Akcijos „Mano švari aikštelė“ organizavimas.

10 mėn.

10.

Vidaus
audito,
įstaigos
įsivertinimo
organizavimas.
Organizuoti projektą „Atsakinga tolerancija
draugui“.

11 mėn.

Visaus audito analizė.
Atestacinei programai pritarimas.

12 mėn.

11.

Įstaigos Adventinis renginys.
Įstaigos jubiliejus. Šventinė programa.

UGDOMOJO DARBO STEBĖSENA
PASIDALINIMAS PATIRTIMI
Prioritetas: užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Eil. Nr. Tikslas
Data
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

Individualus
pagalbos
vaikui
plano
vykdymas.
STEAM veiklų organizavimas.
STEAM vykdoma veikla (eksperimentai,
tyrimai) ir jų viešinimas. Teatro savaitės
organizavimas.
Atvira veikla.
Teatro savaitės organizavimas. Projektinė
veikla.
Atvita veikla.
Vaikų maitinimas.
Atvira veikla. Įstaigos lankymo vasarą
poreikio apklausa. Vaikų brandumas
mokyklai. STEAM
vykdoma veikla
(eksperimentai, tyrimai) ir jų viešinimas.
Vaikų pasiekimų ir pažangos su tėvais
aptarimas.
Ugdomosios veiklos planų parengimo
kokybė. Vaikų pasiekimų vertinimas I- II
pusm. lyginamoji analizė.
Vaikų edukacinės veiklos lauko aikštelėje.

2021-01-30

Vaikų edukacinės išvykos, etninių švenčių
organizavimas.
Atvita veikla. Vaikų adaptacija. Ugdomosios
veiklos planų kokybė. STEAM vykdoma
veikla (eksperimentai, tyrimai) ir jų
viešinimas
Atvita veikla. Pasiruošimas konferencijai.

2021-08-31

Refleksija konferencijos organizavime.
Vaikų pasiekimų ir pažangos su tėvais
aptarimas.
Atvita veikla. Kalėdinių renginių, akcijų
organizavimas. STEAM vykdomos veiklos
analizė.

2021-11-30

SUDERINTA
Mokyklos taryba
2021-01- 07 Nr. 14

Informavimas
apie rezultatus
Pedagogų
posėdis

2021-02-23

Pedagogų
posėdis

2021-03-30

Pedagogų
posėdis

2021-04-27

Pedagogų
posėdis
Pedagogų
posėdis

2021-05-25

2021-06-29

Pedagogų
posėdis

2021-07-27

Pedagogų
posėdis
Pedagogų
posėdis
Pedagogų
posėdis

2021-09-28

2021-10-26

2021-12-28

Pedagogų
posėdis
Pedagogų
posėdis
Pedagogų
posėdis

