
 
 

 

  

Valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąją mokyklas) 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 

vertinimo nuostatų  

1 priedas 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ 
 

LORETA SIMANAVIČIENĖ 
 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

2022 m. Nr. ________  
 

Panevėžys 
 

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. Tęsti mentorystę 

neseniai pradėjusiems 

įstaigoje dirbti 

pedagogams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Organizuoti 

mokymus maitinimo ir 

higienos 

administratoriui, 

sandėlininkui 

skaitmenizuotam 

darbui. 

 

1.1.1.1. Paskirtas 

mentorius neseniai 

įstaigoje dirbantiems 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2. Organizuoti 

mokymai maitinimo ir 

higienos administratoriui, 

sandėlininkui 

skaitmenizuotam darbui. 

 

 

 

1.1.1.1.1. Nuo 2021-03-

01 vieneriems metams 

paskirtas mentorius 

jaunoms specialistėms, 

IU mokytojoms: Gražinai 

Malinauskienei, Linai 

Lapinskienei ir meninio 

ugdymo mokytojai 

Daivai Andriūnienei 

profesinei veiklai 

vykdyti, ugdymo(si) 

turinį planuoti, vaiko 

pasiekimus vertinti, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Edita 

Miežinienė (direktoriaus 

įsakymas 2021 m. kovo 1 

d. Nr. V-27). 

 

1.1.1.1.2. Nuo 2021-02 

mėn. iki 2021-05 mėn. 

UAB „Avakompas“ 

paskirto atstovo Antano 

Žiurkelio organizuoti 

mokymai maitinimo ir 

higienos administratoriui, 

sandėlininkui 
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1.1.3. Skaitmenizuoti 

maitinimo ir higienos 

administratoriaus, 

sandėlininko darbą. 

 

 

 

1.1.1.3. Įdiegta ir 

naudojama dietinio 

maitinimo skaitmeninė 

programa maitinimo ir 

higienos administratoriui, 

sandėlininkui. 

skaitmenizuotam darbui 

„Dietinis maitinimas“. 

 

1.1.1.3.1. Nuo 2021-05-

03 maitinimo ir higienos 

administratoriui, 

sandėlininkui įdiegta, 

naudojama UAB 

„Avakompas“ dietinio 

maitinimo kompiuterinė 

programa „Dietinis 

maitinimas“.  

1.2. Formuoti 

įstaigos verslumą, 

atvirumą, 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais. 

1.2.1. Pritraukti lėšų iš 

įvairių šaltinių, 

efektyviai panaudoti 

rėmėjų paramą (I – IV 

ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1. Gauta parama iš I. 

Krikščiūno firmos IGIS 

(dažai, glaistas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2. Gauta parama iš 

AB „Linas“ (lininės 

medžiagos atraižos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3. Gauta parama iš 

„Deliuvis“ UAB (benzinas 

žoliapjovei). 

 

 

 

1.2.1.1.1. Gauta parama 

iš I. Krikščiūno firmos 

IGIS akrilinių dažų 

vidaus darbams – 48 l., 

kurie panaudoti „Lašelių“ 

grupei ir rūbinėlei 

išremontuoti po 

vandentiekio ir 

kanalizacijos kapitalinio 

remonto. 

 

1.2.1.1.2. „Boružėlių“ 

grupės rūbinėlei 

išremontuoti. 

 

1.2.1.1.3. „Zuikio 

Bumbulio“ grupės 

rūbinėlei išremontuoti. 

 

1.2.1.2.1. Gauta iš AB 

„Linas“ parama lininės 

medžiagos atraižų 92,96 

m., iš kurių pasiūta 50 

vnt. rankšluostukų 

grupėms ir virtuvei. 

 

1.2.1.2.2. Gauta iš AB 

„Linas“ parama 42 vnt. 

virtuvinių rankšluosčių. 

 

1.2.1.2.3. Gauta iš AB 

„Linas“ parama 9,85 kg. 

Verpalų edukacinių 

priemonių gamybai. 

 

1.2.1.3.1. Gauta iš UAB 

„Deliuvis“ 10 litrų 

paramos – benzino 

žoliapjovei ir trimeriui, 

teritorijos žolei pjauti. 
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1.2.2. Tęsti 

bendradarbiavimą su 

respublikos ugdymo 

įstaigomis „Žibutė“, 

vykdant gerosios 

patirties sklaidą, 

organizuojant bendrus 

edukacinius renginius (I 

– IV ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.4. Gauta parama iš 

UAB „Nevėžis“ 

(sinteponas dekoracijoms 

ir žaislams). 

 

 

 

 

1.2.2.1. Organizuotas 

teletiltas Kovo 11-osios 

tema priešmokyklinių 

grupių ugdytiniams (I 

ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2. Organizuotas 

išvažiuojamasis 

administracinis posėdis 

tema „Kuriame 

vaizduotėje – realizuojame 

tikrovėje“ (II ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3. Organizuotos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų „Meistriškumo 

pamokosׅ“ (III – IV ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.4.1. Gauta iš UAB 

„Nevėžis“ 10 metrų 

paramos sintepono 

kalėdinėms dekoracijoms 

gaminti, įstaigos vidaus ir 

lauko erdvių papuošimui 

šventiniu-kalėdiniu 

laikotarpiu. 

 

1.2.2.1.1. 2021-03-10 d. 

organizuotas ir 

pravestas per Zoom 

platformą teletiltas Kovo 

11-osios tema Vilniaus, 

Druskininkų, Šiaulių, 

Šilutės lopšelių-darželių 

ir Kretingos mokyklos-

darželio „Žibutė“ 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

ugdytiniams. 
 

1.2.2.2.1. 2021-09-10 

organizuotas 
išvažiuojamasis 

administracijos, 

pedagogų, virėjų 

edukacinė išvyka-

seminaras Kretingos 

mokykloje-darželyje 

„Žibutė“, tema „Kuriame 

vaizduotėje – 

realizuojame tikrovėje“, 

kuriame aptarta STEAM 

metodų taikymas. 

 

1.2.2.3.1. 2021-09-24 

organizuotas ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos 

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

II“ IV modulis – 

respublikinė mokslinė-

praktinė konferencija 

„Šiuolaikinio 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

IV“, kurioje 

„Meistriškumo pamokas“ 

respublikos- 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.4. Organizuotas 

projektas ugdytiniams 

nuotoliniu būdu 

„Atsakinga tolerancija 

draugui II“ (IV ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.5. Organizuotas 

projektas įstaigų 

darbuotojams „Adventas 

su „Žibutėm““ (IV ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams pravedė ir 

patirtimi pasidalino 

Vilniaus, Druskininkų, 

Šilutės, Panevėžio 

lopšelių darželių ir 

Kretingos mokyklos-

darželio „Žibutė“ 

pedagogai. 

 

1.2.2.4.1. 2021-11-16 

organizuotas ir 

pravestas nuotoliniu 

būdu per Zoom 

respublikinis projektas 

„Atsakinga tolerancija 

draugui II“ Vilniaus, 

Druskininkų, Šilutės, 

lopšelių darželių ir 

Kretingos mokyklos-

darželio „Žibutė“ 

ugdytiniams. 
 

1.2.2.5.1. 2021-12-08 

organizuotas  ir 

pravestas nuotoliniu 

būdu per Zoom 

respublikinis projektas 

„Adventas su „Žibutėm““ 

Vilniaus, Druskininkų, 

Šilutės, lopšelių darželių 

ir Kretingos mokyklos-

darželio „Žibutė“ 

darbuotojams. 
 

1.2.2.5.2. 2021-12-28 

organizuotas ir 

pravestas įstaigos 60-

ečio interaktyvus 

jubiliejinis renginys per 

Zoom Panevėžio miesto 

socialiniams partneriams, 

respublikos ugdymo 

įstaigoms „Žibutė“; 

pristatyti pranešimas 
„Panevėžio lopšelio-

darželio 

„Žibutė“metraštis“(direkt

oriaus pavaduotoja 

ugdymui, IU vyresniosios 

mokytojos Aušra 

Žaromskienė, Jolanta 
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1.2.2.6. Dalyvauta 

respublikos ugdymo 

įstaigų „Žibutė“ 

organizuojamuose 

renginiuose (I – IV ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lašinienė) 

 

1.2.2.6.1. 2021-03 – 

2021-04 mėn. dalyvauta 

respublikos ugdtmo 

įstaigų „Žibutė“ logotipo 

kūrimo konkurse. 

 

1.2.2.6.2. 2021-04-02 – 

2021-04-12 d. dalyvauta 

Šilutės lopšelio-darželio 

„Žibutė“ 

organizuojamoje 

respublikinėje 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, pedagogų ir 

ugdytinių tėvų kūrybinių 

darbų parodoje „Velykų 

kiškutis“.  

 

1.2.2.6.3. 2021-03-01 – 

2021-04-06 d. dalyvauta 

nuotoliniu būdu 

Druskininkų lopšelio-

darželio „Žibutė“ 

organizuotame 

respublikiniame ugdymo 

įstaigų „Žibutė“ meninės 

raiškos parodoje-projekte 

„Ir kyla į saulę žibučių 

žiedai“. 

 

1.2.2.6.4. 2021-04mėn. 

nuotoliniu būdu 

dalyvauta Kretingos 

mokyklos-darželio 

organizuotoje 

respublikinėje fotografijų 

parodoje  

„Žibuoklėm pražydo“.  

 

1.2.2.6.5. 2021-05 mėn. 

nuotoliniu būdu 

dalyvauta Kretingos 

mokyklos-darželio 

„Žibutė“ organizuotoje 

respublikinėje Teatro 

šventėje „Mėlynasis 

lapelis“. 

 

1.2.2.6.6. 2021-05-18 d. 

dalyvauta Šilutės 
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1.2.3. Tęsti 

bendradarbiavimą su 

Panevėžio miesto 

socialiniais partneriais, 

organizuojant parodas, 

išvykas, edukacines 

veiklas ir kt. (I – IV 

ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1. Organizuotos 

parodos, išvykos, 

edukacinės veiklos miesto 

bibliotekose, Kraštotyros 

muziejuje, galerijoje, 

Gamtos mokykloje, kitose 

erdvėse (I – IV ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lopšelio-darželio 

„Žibutė“ organizuotoje 

respublikinėje nuotolinėje 

metodinėje dienoje 

„Ugdymo lauke iššūkiai 

ir galimybės“. 

 

1.2.2.6.7. 2021-09 mėn. 

nuotoliniu būdu 

dalyvauta Kretingos 

mokyklos-darželio 

„Žibutė“ organizuotame 

vaikų saviraiškos 

festivalyje „Vaikų rankos 

džiugina žemę“.  

 

1.2.2.6.8. 2021-11 mėn. 

nuotoliniu būdu 

dalyvauta Druskininkų 

lopšelio-darželio 

„Žibutė“ jubiliejinėje 

šventėje.  

 

1.2.3.1.1. Organizuotos 

parodos miesto 

bibliotekose: „Židinys“ – 

„Senių besmegenių 

karalystė“, „Žemė mūsų 

namai“, „Pasakų 

knygelė“, „Tai mano 

žemė“, „Rudens žibintai“. 

 

1.2.3.1.2.   Organizuotos 

išvykos: į Gyvūnų globos 

draugiją, Kaimiškio 

kaimas; Panevėžio 

kolegiją, burnos 

priežiūros laboratoriją; 

PRC RoboLabas; 

Senąsias miesto kapines. 

 

1.2.3.1.3. Organizuotos 

edukacinės veiklos 

miesto bibliotekose: 

Panevėžio Elenos 

Mezginaitės viešojoje 

bibliotekoje „Šiaurinė“ – 

„Šiaurės šalių knygos 

skaitiniai“, „Lietuvoje 

žiemojantys paukščiai“, 

„Slieko Zigmučio 

pievelė“; Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės 
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1.2.4. Tęsti 

respublikinių projektų 

organizavimą (I – IV 

ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1. Organizuoti 

tęstiniai respublikiniai 

projektai „Pavasarinis 

linkėjimas Jūsų namams 

III“, „Vienišai širdelei – 

šiltas žodelis IV“, „Gėlės 

draugystė su atgimusiais 

daiktais III“ (I – IV ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekoje – 

„Sensorinio skaitymo 

edukacinė programa“, 

„Aš galiu“, „Žvakelės 

šviesa“.  

 

1.2.3.1.4. Organizuotos 

veiklos Kraštotyros 

muziejuje: „Miško 

pasaka“, „Kalėdų 

papročiai“.  

 

1.2.3.1.5. Organizuotos 

veiklos Gamtos 

mokykloje: „Pažintinė 

edukacinė veikla“. 

 

1.2.4.1.1. 2021-03-01 – 

2021-03-31 organizuota 

respublikinė 
ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų 

paroda-pilietinė 

iniciatyva „Pavasarinis 

linkėjimas jūsų namams 

III“. 

 

1.2.4.1.2. 2021-12-14 – 

2021-12-23 organizuota 

respublikinė 
ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų 

projektas-pilietinė 

iniciatyva „Vienišai 

širdelei – šiltas žodelis 

IV“. 

 

1.2.4.1.3. 2021-06-01 – 

2021-09-17 organizuotas 

respublikinis 

ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų bendruomenių 

projekto, „Gėlės 

draugystė su atgimusiais 

daiktais III“ projektas 

„Seno vazonėlio ir gėlės 

draugystė“.  

 

1.2.4.1.4. 2021-04-01 – 

2021-04-16 d. 

organizuotas 
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1.2.5. Skleisti gerąją 

patirtį miesto, 

respublikos 

žiniasklaidoje (I – IV 

ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.1. Parašyti 2 

straipsniais apie įstaigos 

gerosios patirties sklaidą (I 

– IV ketv.). 

respublikinis 
ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų ir šeimų virtualus 

kūrybinis projektas 

„Mažųjų Velykos“, 

skirtas ankstyvojo 

amžiaus vaikams.. 

 

1.2.5.1.1. 2021-03-12 d. 

parašytas ir publikuotas 

straipsnis „Kovo 11-ąją 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dieną, minėjo 

Lietuvos ugdymo įstaigos 

„Žibutė““ internetiniame 

tinklalapyje „Švietimo 

naujienos“ (direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Edita Miežinienė).  

 

1.2.5.1.2. 2021-04-08 d. 

parašytas ir publikuotas 

straipsnis „Padovanok 

namus sparnuočiui“ 

respublikiniame 

savaitraštyje „Žaliasis 

pasaulis“ (IU mokytoja 

Aušra Žaromskienė). 

1.3. Tobulinti 

ugdymo(si) turinį, 

siekiant pagerinti 

ugdytinių 

pasiekimus. 

1.3.1. Tęsti elektroninio 

dienyno „Mūsų 

darželis“ įgyvendinimo 

tobulinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Organizuoti, 

pravesti respublikinę 

mokslinę-praktinę 

konferenciją 

pedagogams. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1. Organizuotos 

konsultacijos ugdytinių 

tėvams naudojantis 

elektroniniu dienynu 

„Mūsų darželis“ (I – IV 

ketv.). 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1. Organizuota, 

pravesta respublikinė 

mokslinė-praktinė 

konferenciją pedagogams 

„Šiuolaikinio 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

IV“, bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais (III 

– IV ketv.). 

 

1.3.1.1.1. Sistemingai, 

nuosekliai, nuolat 
individualiai tėvai 

konsultuojami 

elektroninio dienyno 

„Mūsų darželis“ 

galimybėmis, 

informacijos pateikimo 

sklaida, vaikų 

ugdymo(si), pasiekimų 

vertinimo temomis. 

 

1.3.2.1.1. 2021-09-24 

organizuotas ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos 

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

II“ IV modulis – 

respublikinė mokslinė-

praktinė konferencija 

„Šiuolaikinio 

ikimokyklinio, 
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1.3.3. Tęsti IKT 

kompetencijos 

tobulinimą, veiklą 

tarptautiniame STEAM 

projekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.1. Kompiuterinių 

žaidimų panaudojimas 

vaiko ugdymui(si).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.2. Esame STEAM 

tinklo vartotojas. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.3. Organizuotos 

konsultacijos įstaigos 

pedagogams STEAM 

ugdymo(si) programoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.4. Įgyvendinama 

STEAM ugdymo(si) 

programa, nuolat 

pateikiamos veiklos 

STEAM projekto 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

IV“, bendradarbiaujant su 

Vilniaus, Druskininkų 

lopšelių-darželių, 

Kretingos mokyklos-

darželio pedagogais, 

pravestos „Meistriškumo 

pamokos“ Lietuvos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams. 
 

1.3.3.1.1. 2021-02-01 

pratęsta sutartis su 

ziburelis.lt, išpirkta už 

115,80 Eur. 

kompiuterinių lavinamųjų 

žaidimų vaikų 

ugdymui(si) programa, 

kuri instaliuota 6 grupių 

kompiuteriuose, logopedo 

kabinete. 

 

1.3.3.2.1. Tęsiama 

tarptautinio STEAM 

projekto ugdytinių 

tiriamoji-mokslinė veikla; 

esame tarptautinio 

STEAM tinklo vartotojais 

– kandidatais į STEAM 

tinklo narius. 

 

1.3.3.3.1. 2021-09-24 

Respublikinės mokslinės-

praktinės konferencijos 

„Šiuolaikinio 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

IV“ metu išklausytas 

pranešimas „STEAM 

ugdymo galimybės 

darželyje“, kurį pristatė 

„Ugdymo meistrai“ 

projektų vadovė, lektorė 

Dovilė Naujokaitė. 

 

1.3.3.4.1. Sistemingai į 

STEAM tarptautinio 

projekto tinklą keliamos 

vaikų ugdymo(si) 

tiriamosiosios veiklos, 
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1.3.4. Organizuoti, 

pravesti 40-ies val. 

mokymo programą 

respublikos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojams 

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

amžiaus vaiko 

ugdymo(si) iššūkiai II“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizatoriams. 

 

 

1.3.4.1. Organizuota, 

pravesta respublikos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams 40-ies val. 

mokymo programa 

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

II“ (III – IV ketv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kurios viešinamos 

STEAM tinklalapyje. 

 

1.3.4.1.1. 2021-04-21 d. 

organizuotas 40-ies val. 

mokymo programos 

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

II“, I modulis 

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo(si) veiklos 

planavimas“; pristatyti 

pranešimai: 
„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo(si) veiklos 

planavimas“, „Nykštukų“ 

grupė, „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų (2-3 m.) 

veiklos planavimas“.  

 

1.3.4.1.2. 2021-05-19 d. 

organizuotas 40-ies val. 

mokymo programos 

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

II“, II modulis 

„Lietuvybės puoselėjimas 

ikimokykliniame, 

priešmokykliniame 

amžiuje“; pristatyti 

pranešimai: „Tautodailės 

reikšmė ikimokykliniame 

amžiuje, 5-6 metų vaikų 

samprata apie tautodailę, 

jos įtaką jaunimo 

politikos įgyvendinimui“, 

„Tautinių šaknų 

pažinimas sukant metų 

ratą“, „Jurginės 

darželyje“, „Tautodailės 

atspindžiai vaikų 

kūryboje“, „Tautosakos 

panaudojimas kalbinių 

gebėjimų ugdymui“.  

 

1.3.4.1.3. 2021-06-17 d. 

organizuotas 40-ies val. 

mokymo programos 

„Ikimokyklinio, 
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priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

II“, III modulis 

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) 

pasiekimų vertinimas“; 

pristatyti pranešimai: 

„Ikimokyklinio/priešmok

yklinio amžiaus vaikų 

ugdymo(si) pasiekimų 

vertinimas“, „Ankstyvojo 

vaikų amžiaus vaikų 

veiklų organizavimas, 

individualių gebėjimų ir 

pasiekimų 

identifikavimas“, „Vaiko 

vertinimas ugdomojoje 

veikloje vyresniojo 

amžiaus grupėje“, 

„„Meškiukų“ grupės 

vaikų įsivertinimas“.  

 

1.3.4.1.4. 2021-09-24 d. 

organizuotos 40-ies val. 

mokymo programos 

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

II“ „Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

II“ , IV modulis - 

Respublikinė mokslinė-

praktinė konferencija 

„Šiuolaikinio 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai 

IV“; mokslininkų 

pristatyti pranešimai: 

„Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų žodžių reikšmių 

tekste supratimo 

ypatumai“ (VDU doc. dr. 

Aldona Mazolevskienė), 

„Kokią vertę man turi 

ugdymas(is) ir 

ugdymo(si) patirtys 

darželyje?“ (doc. dr. 

VDU, ŠA, VU, UMI, 

Vilniaus lopšelio-darželio 

„Jurginėlis“ direktorius 



12 
 

 

 

 

 

 

 

1.3.5. Įsigyti ar įsirengti 

laboratoriją tarptautinio 

projekto STEAM 

veikloms. 

 

 

 

 

1.3.6. Atnaujinti 

Lietuvos simboliką 

(vėliavą, himną). 

 

 

 

 

 

1.3.7. Sudaryti sutartį 

su Panevėžio miesto 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuru – inicijuoti 40-ies 

val. mokymus įstaigos 

darbuotojų gebėjimų 

visuomenės psichikos 

sveikatos srityje 

stiprinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.8. Baigti formuoti 

kalnelį, įrengti užlipimą 

ant kalnelio darželio 

kieme. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.9. Lauko erdvėje 

įrengti „Lauko klasę“. 

 

 

 

 

 

 

1.3.5.1. Įsigyta ar įrengta 

1laboratorija STEAM 

veikloms. 

 

 

 

 

1.3.6.1. Įsigyta nauja 

Lietuvos simbolika 

(vėliava, himnas). 

 

 

 

 

 

1.3.7.1. 2021-01-14 d., Nr. 

5 sudaryta sutartis su 

Panevėžio miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru, išklausyti 

40-ies val. mokymai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.8.1. Suformuotas 

kalnelis, įrengtas ant jo 

saugus užlipimas. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.9.1. Įrengta 20 vietų 

ugdytiniams „Lauko 

klasė“. 

Sergejus Neifachas), 

„STEAM ugdymo 

galimybės darželyje“ 

(Dovilė Naujokaitė). 

 

1.3.5.1.1. Iš UAB 

„Gudragalvis“ įsigyta 

STEAM veikloms 

priemonių, įsirengtos 

grupėse STEAM 

veikloms mini 

laboratorijos – 6 vnt. 

 

1.3.6.1.1. Lietuvos 

valstybės 

Nepriklausomybės – 

Vasario 16-ai dienai 

paminėti įsigyta nauja 

Lietuvos Respublikos 

vėliava. 

 

1.3.7.1.1. Nuo 2021-02 

mėn. iki 2021-09 mėn. 

išklausyti Panevėžio 

miesto visuomenės 

sveikatos biuro 

organizuoti 40-ies val. 

mokymai darbuotojų 

gebėjimų stiprinimo 

visuomenės psichikos 

sveikatos srityje 

(mokymus klausė 13 

įstaigos darbuotojų) – 

(Panevėžio miesto 

savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuro 

pažymėjimas 2021-09-29, 

Nr.690). 

 

1.3.8.1.1. Suformuotas, 

pilnai įrengtas, saugus 

užlipti (įbetonuoti 

trinkelių laiptai, 

įmontuoti turėklai) 

vaikams kalnelis, vaikų 

žaidimams, edukacinėms 

veikloms įgyvendinti 

pavasario, vasaros, 

rudens, žiemos sezonais. 

 

1.3.9.1.1. Įrengta 21 

sėdimos vietos, 5 stalais 

ugdytiniams atvira 
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1.3.10. Lauko žaidimų 

aikštelėje įrengti lauko 

edukacines priemones 

(tąsa). 

 

 

 

 

 

1.3.11. Lauko žaidimų 

aikštelėse įrengti-

įmontuoti šiukšlių 

dėžes. 

 

 

1.3.10.1. Įrengtos 6 

edukacinės priemonės. 

 

 

 

 

 

 

1.3.11.1. Įrengta-

įmontuota 6 vnt. šiukšlių 

dėžių. 

„Lauko klasė“ „Lauko 

pedagogikai“ plėtoti. 

1.3.10.1.1. Grupių lauko 

žaidimų aikštelėse 

įrengtos naujos 6 

edukacinės priemonės, 

atnaujinta 16 anksčiau 

pagamintų edukacinių 

priemonių. 

 

1.3.11.1.1. Pagamintos 

(dar ne įmontuotos) 

šiukšlių dėžės į vaikų 

lauko žaidimų aikšteles. 

1.4. Kurti saugią, 

estetišką ir 

funkcionalią 

aplinką, 

atitinkančią 

higienos normų 

reikalavimus. 

1.4.1. Siekti ugdymo 

įstaigos įvairių erdvių 

saugumo, 

funkcionalumo ir 

estetinės kokybės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.1. Įsigyta 6 

komplektai minkštų 

vaikiškų svetainės baldų. 

 

 

 

1.4.1.2. Įsigyta 7 vnt. 

vaizdo kamerų ir 7 vnt. 

mikrofonų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.3. Atliktas remontas 

1 grupės rūbinėlėje. 

 

 

 

 

 

1.4.1.4. Organizuotas 2 

grupių prausyklose-

tualetuose kabinų 

įsigijimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.1.1. Nupirkta iš 

mokinio krepšelio lėšų į 6 

grupes 6 komplektai 

minkštų vaikiškų 

svetainės baldų. 

 

1.4.1.2.1. Įsigytos ir 

įmontuotos į 

kompiuterius kiekvienoje 

grupėje ir logopediniame 

kabinete (7 vnt.) vaizdo 

kameros su mikrofonais 

vaikų nuotoliniams 

ugdymui(si) organizuoti, 

mokytojų profesinei 

veiklai vykdyti, 

kvalifikaciją tobulinti. 

 

1.4.1.3.1. Išremontuotos 

3 grupių rūbinėlės: 

perdažytos sienos, į 1 

grupės rūbinėlę išklotos 

laminuotos dangos 

grindys. 

 

1.4.1.4.1. Po 

kanalizacijos, 

vandentiekio kapitalinio 

remonto „Smagučių“, 

„Nykštukų“ grupių 

prausyklose-tualetuose 

bei prausyklų-tualetų 

sienų, grindų remonto, 

„Smagučių“, „Nykštukų“ 

grupių prausyklose-

tualetuose įsigytos, 

įmontuotos tualetų 

pertvaros-kabinos.  
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1.4.1.5. Organizuotas 2 

grupių virtuvėlės baldų 

įsigijimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.6. Organizuotas 3 

grupių prausyklose-

tualetuose, virtuvėlėse 

pakabinamų lubų 

įsigijimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.7. Organizuotas 3 

grupių prausyklose-

tualetuose spintų 

įsigijimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.8. Organizuotas 4 

grupių rūbinėlėse žaliuzių 

įsigijimas. 

 

 

 

 

1.4.1.5.1. Po 

kanalizacijos, 

vandentiekio kapitalinio 

remonto „Smagučių“, 

„Nykštukų“ grupių 

virtuvėlėse, virtuvėlių 

sienų, grindų remonto, 

„Smagučių“, „Nykštukų“ 

grupių virtuvėlėse įsigyti, 

įmontuoti nauji virtuvėlių 

baldai.  

 

1.4.1.6.1. Po 

kanalizacijos, 

vandentiekio kapitalinio 

remonto „Smagučių“, 

„Nykštukų“, „Lašelių“  

grupių prausyklose-

tualetuose, virtuvėlėse bei 

šių patalpų sienų, grindų 

remonto, „Smagučių“, 

„Nykštukų“, „Lašelių“ 

grupių prausyklose-

tualetuose, virtuvėlėse 

įsigytos, įmontuotos 

pakabinamos lubos. 

 

1.4.1.7.1. Po 

kanalizacijos, 

vandentiekio kapitalinio 

remonto „Smagučių“, 

„Nykštukų“, „Lašelių“  

grupių prausyklose-

tualetuose, virtuvėlėse bei 

šių patalpų sienų, grindų 

remonto, „Smagučių“, 

„Nykštukų“, „Lašelių“ 

grupių prausyklose-

tualetuose, virtuvėlėse 

įsigyti spintoms lėšų 

neužteko. Į šių grupių 

prausyklų-tualetų 

patalpas spintos 

numatomos įsigyti 2022 

metais. 

 

1.4.1.8.1. Iš 1,2 proc. 

paramos už 2020 metus 

įsigytos į „Lašelių“, 

„Boružėlių“, „Nykštukų“, 

„Meškiukų“ grupių 

rūbinėles vertikalios 
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1.4.1.9. Organizuotas 2 

grupių rūbinėlių durų 

pakeitimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.10. Įsigyta smėlio-

druskos dėžė; nupirkti 

virtuvės stalo įrankiai; 

nupirkti saugūs žaislai 

grupėms. 

žaliuzės. 

 

1.4.1.9.1. Nupirktos ir 

įstatytos naujos durys į 

„Lašelių“, „Boružėlių“ 

rūbinėles iš koridoriaus, 

„Lašelių“ grupėje iš 

grupės į prausyklą-

tualetą, iš „Boružėlių“ 

grupės rūbinėlės į grupės 

patalpą (4 vnt. durų 

įstatyta). 

 

1.4.1.10.1. Įsigyta iš 

UAB „Ufo sprendimai“ 

dėžė smėliui-druskai: 

žiemos metu smėlio 

druskai talpinti takų 

barstymui. 

 

1.4.1.11.2. 2021-03-05 

įsigyta iš UAB „Sanitex“ 

į virtuvę 2 lentelės 

pjaustymui, 4 plastikiniai 

dubenys, 1 nerūdijančio 

plieno dubuo. 
 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Organizuotas 3 grupių prausyklose-

tualetuose spintų įsigijimas. 

2.1.1. Po kanalizacijos, vandentiekio kapitalinio remonto 

„Smagučių“, „Nykštukų“, „Lašelių“  grupių prausyklose-

tualetuose, virtuvėlėse bei šių patalpų sienų, grindų 

remonto, „Smagučių“, „Nykštukų“, „Lašelių“ grupių 

prausyklose-tualetuose, virtuvėlėse įsigyti spintoms lėšų 

neužteko. Į šių grupių prausyklų-tualetų patalpas spintos 

numatomos įsigyti 2022 metais. 

 

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. 2021-02-18 d. sudaryta paslaugų teikimo 

sutartis su VšĮ Gyvenimo universitetas LT“ 

vieneriems metams.  

3.1.1. Įstaigos darbuotojams sudarytos sąlygos 

naudotis nuotolinių mokymų paslaugomis. 

3.2. 2021-03-18 d. sudaryta mokymo paslaugų 

teikimo sutartis su Panevėžio kolegija. Sutarties 

objektas: parengti ir pravesti neformaliojo švietimo 

mokymus „Skaitmeniniai mokymo objektai 

ikimokykliniame ugdyme: paieška ir kūrimas“ 

nuotoliniu būdu (mokymo paslaugų sutartis  

Nr. NŠ-..23, 2021-03-18). 

3.2.1. 2021-04-15 ir 22 d. įstaigos pedagogai 

dalyvavo Panevėžio kolegijos 8 val. trukmės 

mokymuose pagal neformaliojo švietimo 

programą „Skaitmeniniai mokymo objektai 

ikimokykliniame ugdyme: paieška ir 

kūrimas“(Panevėžio kolegijos pažymėjimas 

2021-04-22, Nr. PKT-155) 

3.3. 2021-03 – 2021-04 mėn. dalyvauta Panevėžio 

miesto savivaldybės administracijos skelbtoje 

3.3.1. Atranka laimėta. Darbuotojų dėl COVID-

19 , atliekančių laikinuosius darbus skirta 
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darbdavių, organizuojančių laikinuosius darbus, 

atrankoje.  

nebuvo. Skiriami darbuotojai, atidirbantys už 

socialinę pašalpą, smulkiems įstaigoje darbams 

atlikti. 

3.4. 2021-03-25 direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

dalyvavo tyrimo pristatyme tema „Ikimokyklinio 

ir pradinio ugdymo sistemos veiksmingumas ir jos 

teikiamų paslaugų kokybės atitiktis JT Neįgaliųjų 

teisių konvencijai, užtikrinant vaiko su negalia 

kokybišką ugdymą“. 

3.4.1. Kompetencijų ugdymas, užtikrinant vaikų 

su negalia įtraukųjį ugdymą(si). 

3.5. 2021-03-29 d. įstaigos direktorė VšĮ 

„Šiuolaikinių didaktų centras“ dalyvavo atnaujinto 

pedagogų kompetencijų aprašo projekto 

aptarimo fokusuotoje diskusinėje grupėje 
(Šiuolaikinių didaktų centro pažyma Nr. KV-2021-

222). 

3.5.1. Atnaujintos žinios ir kompetencijos, bei 

perduotos įstaigos pedagogams apie pedagogų 

kompetencijų vertinimą. Jų pripažinimą ir 

taikymą profesinėje veikloje. 

3.6. 2021-04-03 d. įstaigos direktorė VšĮ 

„Šiuolaikinių didaktų centras“ direktorės pakviesta 

dalyvauti atnaujinto pedagogų kompetencijų 

aprašo aptarimo fokusuotoje diskusinėje grupėje 

(Šiuolaikinių didaktų centro padėka už dalyvavimą 

fokusuotoje diskusinėje grupėje). 

3.6.1. Atnaujintos žinios ir kompetencijos 

(aprašo projekto aptarimo) bei perduotos įstaigos 

pedagogams apie pedagogų kompetencijų 

vertinimą, jų pripažinimą ir taikymą profesinėje 

veikloje. 

3.7. 2021-04-06 MB ARBORA padovanojo ir 

įstaigos kieme pasodino 3 obelis ir 2 kriaušes. 

3.7.1. Ugdytinių gamtosauginių, palankios 

sveikatai mitybos, patirtiniam ugdymui(si). 

3.8. 2021-04-21 d. direktorė skaitė pranešimą ir 

vadovavo praktinėms veikloms programos 

„Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko 

ugdymo(si) iššūkiai II“ I modulyje „Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo(si) veiklos planavimas“ 

(Panevėžio švietimo centro pažyma Nr. 6.4-L-

1097). 

3.8.1. Patirties sklaida respublikos 

ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms apie 

ugdymo(si) veiklos planavimą.  Atskleistos 

ugdytinių pažinimo priemonės ir metodai , 

ugdytinių pasiekimų augimui, veiklą planuoti. 

3.9. 2021-04-26 įstaigos direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui dalyvavo nuotoliniame 

susitikime su ŠMSM Ikimokyklinio ir pradinio 

ugdymo skyriaus vedėja Laima Jankauskiene tema 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

perspektyvos“. 

3.9.1. Pristatytos naujausios ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo tendencijos, kurios 

pasidalintos su įstaigos IU/PU, meninio ugdymo 

pedagogais, atliepiant ugdymo(si) kokybę. 

 

3.10. 2021-05-06,13,20 d. direktorė dalyvavo 

Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos 

konferencijoje „ Socialinis ir emocinis ugdymas 

atsinaujinančio švietimo kontekste“(Lietuvos 

socialinio emocinio ugdymo asociacijos pažyma 

2021-05-28 Nr.S1-117). 

3.10.1. Tobulintos kompetencijos socialinio 

emocinio ugdymo tema, informacija pasidalinta 

su įstaigos pedagogais. 

 

3.11. 2021-05-19 d. direktorė skaitė pranešimą ir 

vadovavo praktinėms veikloms programos 

„Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko 

ugdymo(si) iššūkiai II“ II modulyje „Lietuvybės 

puoselėjimas ikimokykliniame, priešmokykliniame 

amžiuje“ (Panevėžio švietimo centro pažyma Nr. 

6.4-1098). 

3.11.1. Įstaigos pedagogai mokėsi kurti mokymo 

ir mokymo(si) situacijas, kai atsižvelgiama į 

turinio logiką, ugdytinių jau turimus gebėjimus, 

žinias. 

3.12. 2021-06-17 d. direktorė skaitė pranešimą ir 

vadovavo praktinėms veikloms programos 

„Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko 

ugdymo(si) iššūkiai II“ III modulyje 

3.12.1. Įstaigos pedagogai mokėsi tirti, vertinti, 

savarankiškai parengti vertinimo modelius 

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus 

vaikams pagal jų amžių. 
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„Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko 

ugdymo(si) pasiekimų vertinimas“ (Panevėžio 

švietimo centro pažyma Nr. 6.4-L-697). 

3.13. Bendradarbiaujama su Panevėžio kolegijos 

Socialinių mokslų fakultetu. 

 Panevėžio kolegijos direktoriaus „Dėl studijų 

programos „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas“ kvalifikavimo komisijos sudarymo ir 

baigiamųjų darbų rezultatų vertinimo 

organizavimo“ 2021 m. birželio 18 d. (2021-06-

07,Nr. V1-96), paskirta 2020/2021 m. m. studijų 

programos studentų baigiamųjų darbų 

rezultatams vertinti, vertinimo komisijos nare. 

3.13.1. Įstaigai pristatytos naujausios tyrimų 

tendencijos ugdymo(si) kokybei pagerinti 

panaudoti. 

3.14. Bendradarbiaujama su Panevėžio kolegijos 

Socialinių mokslų fakultetu. Įstaigos direktorė, IU 

mokytojos metodininkės Sandra Belazaravičienė, 

Edita Lasienė recenzavo ir vertino studijų 

programos „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas“ studentų profesinio bakalauro 

baigiamuosius darbus (Panevėžio kolegijos, 

Socialinių mokslų fakulteto pažyma apie 

baigiamųjų darbų recenzavimą,2021-06-30, 

Nr.SM5-74). 

3.14.1. Įstaigoje aptartas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų požiris į 

vaikų meninės raiškos ugdymą, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo(si) pokyčiai 

įgyvendinant gamtosauginės mokyklos 

programą. Pristatytos naujausios tyrimų 

tendencijos ugdymo(si) kokybei pagerinti 

panaudoti. 

3.15. Bendradarbiaujama su Panevėžio kolegijos 

Socialinių mokslų fakultetu. Panevėžio kolegijos 

Socialinių mokslų fakulteto dekano potvarkis „Dėl 

studijų programos „Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas“ pedagoginių studijų 

baigiamųjų darbų viešo gynimo“ 2021 m. gruodžio 

17 d. (2021-12-07 Nr. SM1-33), paskirta 

pedagoginių studijų baigiamųjų darbų vertinimo 

komisijos pirmininke.  

3.15.1. Įstaigai pristatytos naujausios tyrimų 

tendencijos ugdymo(si) kokybei pagerinti 

panaudoti. 

3.16. Dalyvauta neformaliosios švietimo lyderystės 

programos „Lyderių laikas 3“ modulyje „Lyderis -  

mokymosi vedlys“ (20 akad. val.) – baigta 2021-02-

25; „Lyderis besimokančioje organizacijoje“ (32 

akad. val.) – baigta 2021-03-04). 

3.16.1. 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. 

3.17. 2021-09-24 d. direktorė moderavo 

respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją 

„Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV“ (Panevėžio 

švietimo centro pažyma Nr. 6.4-L-1111). 

3.17.1. Įstaigos pedagogai mokėsi kurti mokymo 

ir mokymo(si) situacijas, kai atsižvelgiama į 

srities turinio logiką, ugdytinių jau turimus 

gebėjimus; dalinosi patirtimi su respublikos 

ugdymo įstaigų „Žibutė“ pedagogais. 

3.17. Įstaigos direktorė 2021 m. kovo 25 – 26 d., 

balandžio 26 – 28 d., gegužės 4 – 5 d., lapkričio 8 – 

10 d. dalyvavo 80 akad. val. Nacionalinės švietimo 

agentūros vykdomo projekto „Neformaliojo vaikų 

švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo 

tobulinimas ir plėtotė“ mokymų programoje 

„Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

programas vykdančių mokyklų išorės vertintojų 

3.17.1. 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 
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mokymai“ ir 2 dienų išorės vertinimo metodikos 

išbandyme (stažuotėje), vykdydama vadovaujančio 

vertintojo funkcijas.  

sprendimus dėl mokyklos veiklos tobulinimo ir 

pažangos. Mokymo programos metu 

tobulintos bendravimo ir bendradarbiavimo, 

komunikacinė ir informacijos valdymo, 

reflektavimo ir mokėjimo mokytis, kritinio 

mąstymo, duomenų analizavimo ir 

interpretavimo kompetencijos. 

3.18. Bendradarbiaujama su Panevėžio 

apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

biblioteka. 2021-10-29 d. įstaigos 

priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvavo 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešosios bibliotekos sensorinių skaitymų 

edukaciniuose užsiėmimuose (edukacinių programų 

išbandyme) pagal Eduardo Mieželaičio knygą 

„Zuikis Puikis“. 

3.18.1. Įstaigos ugdytiniai įgijo patirties , 

pasitelkiant pojūčius, atliko praktines užduotis 

pagal knygos tekstą, prasiplėtė vaikų pažinimo 

akiratis, praturtėjo žodynas, pagerėjo 

bendravimo įgūdžiai.  

3.19.2021-11-16 d. direktorė inicijavo ir koordinavo 

interaktyvų projektą „Atsakinga tolerancija draugui“ 

(Panevėžio švietimo centro pažyma, Nr. 6.4-L-

1212). 

3.19.1. Įstaigos pedagogai savarankiškai ir 

tikslingai mokėsi organizuoti, parengti, pritaikyti 

ugdytiniams kultūrines mokymo(si) strategijas. 

3.20. Bendradarbiaujama su Panevėžio 

apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

biblioteka. 2021-12-20 d. įstaigos  vyresniosios 

grupės ugdytiniai dalyvavo Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 

sensorinių skaitymų edukaciniuose užsiėmimuose 

(edukacinių programų išbandyme) Nicolos Kinnear 

knygą „Kaip kiškis mokėsi drąsos“. 

3.20.1. Įstaigos ugdytiniai įgijo patirties , 

pasitelkiant pojūčius, atliko praktines užduotis 

pagal knygos tekstą, prasiplėtė vaikų pažinimo 

akiratis, praturtėjo žodynas, pagerėjo 

bendravimo įgūdžiai. 

3.21. Įstaigos vadovas 2021 metais išklausė 213 val. 

kvalifikacijos tobulinimuisi. 

3.21.1. Patobulino profesinės kultūrinės srities, 

ugdymo veiklos sričių, ugdymo proceso 

modeliavimo ir realizavimo, ugdytinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo, bendradarbiavimo, 

darbo komandoje, vadovavimo, konstruktyvaus 

bendravimo su socialiniais partneriais, 

profesinės veiklos vertinimo ir tobulinimo, 

kolegialaus mokymosi kompetencijas. 
 

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. - - - - 
 

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 Gerai ☐ 
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vertinimo rodiklius 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


