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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ 2023–2027 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

Trumpas įstaigos 

pristatymas, 

išskirtinumas 

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ įsteigtas 1961 m. gruodžio 25 d. (vienas seniausių lopšelių-darželių šiaurinėje pusėje). Įstaigoje 

veikia 6 grupės: 2 lopšelio, 3 ikimokyklinio, 1 priešmokyklinio amžiaus. Įstaiga talpina 107 vaikus. Lopšelyje-darželyje dirba 12 

pedagogų: 10 IU/PU mokytojų (7 IU mokytojai metodininkai, 1 vyresnysis IU mokytojas, 1 IU mokytojas, 1 persikvalifikuojantis IU 

mokytojas), 1 muzikos mokytojas, 1 vyresnysis logopedas.  

Bendruomenėje palaikomos ir įgyvendinamos etnokultūros tradicijos, integruojant STEAM ir modernias ugdymo(si) veiklas. 

Ugdymo(si) veiklos organizuojamos, vykdomos netradicinėse erdvėse. Lopšelio-darželio bendruomenė  bendradarbiauja su Lietuvos 

ugdymo įstaigomis „Žibutė“, kitais respublikos bei Panevėžio miesto lopšeliais-darželiais ir kitomis ugdymo įstaigomis, dalinantis 

ugdymo kokybės patirtimi.  

Įstaiga nuo 2018 m. kasmet organizuoja respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“; nuo 2020 m. kasmet organizuoja respublikinę 40 val. kvalifikacinę mokymo programą 

„Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“.  

Įstaigoje kasmet atliekamas giluminis vidaus auditas, kuriame dalyvauja įstaigos bendruomenė, audito išvadų rezultatai pritaikomi 

kuriant įstaigos kitų metų metinį bei strateginį veiklos planus.  

Nuo 2017 m. įstaigoje nuolat atnaujinamos vidaus ir lauko erdvės, renovuojami vamzdynai (pakeisti 4 grupių, dalies rūsio 

vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai); įrengtas logopedo, skalbinių priėmimo-išdavimo kabinetai, virtuvės darbuotojų 

persirengimo kambarys; kuriamos naujos edukacinės erdvės vidaus patalpose ir lauko erdvėse.  

Įstaiga vadovaujasi filosofija „Mąstau, vadinasi, esu“ (Rene Dekartas).  

Vizija „Mes turime būti tas pokytis, kurį norime matyti pasaulyje“ (Gandhi) 

Misija Darželis ir šeima – bendro tikslo, ugdyti šiuolaikišką asmenybę, visuma ateičiai 

Vertybės  Kūrybingumas ir lyderystė; 

 Ugdymas, grįstas bendryste; 

 Veiklumas, solidarumas, nuolatinis mokymas(is); 

 Vaiko iniciatyva; 

 Kultūrinė tradicija ir švietimo modernizavimas.  



Tikslai 1. Bendruomenės poreikių tenkinimas visapusiškam, tvariam ugdymui(si), atitinkančiam besikeičiančio pasaulio iššūkius. 

2. STEAM – inovatyvios ugdymo(si) strategijos kūrimas ir diegimas.  

3. Pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas.  

 

 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 

Tikslo, uždavinio,   

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

Įgyvendinimo 

terminas 

Pavadinimas 
Mato 

proc. 

Rodiklių reikšmė 
 

Faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

Siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

 

01 Bendruomenės poreikių tenkinimas 

visapusiškam, tvariam ugdymui(si), 

atitinkančiam besikeičiančio pasaulio iššūkius. 

Parengtas organizuojamų renginių 

planas su soc. partneriais. 

Vnt/per 

metus 

- 1 per metus 2023-2027 m. 

01 01 Plėtoti mokytojų kompetencijas, 

užtikrinant partnerystę su šiuolaikinės 

kartos tėvais.  

Sutarčių su socialiniais partneriais 

sudarymo skaičius. 

Vnt. 8 2  2023-2027 m. 

01 02 Įtraukti ugdytinių šeimas į ugdymo(si) 

procesą, kaip lygiaverčius ugdytojus.  

Tėvų, dalyvaujančių ugdymo(si) 

veiklose, dalis.  

proc. 20 proc.  40 proc.  2023-2027 m. 

01 03 Inicijuoti aktyvų bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais, siekiant vaiko 

ugdymo(si) kokybės, dalinantis sėkmės 

rezultatais. 

Įgyvendinamo organizuojamų renginių 

plano dalis su soc. partneriais. 

Įgyvendinama aktyvios mokyklos 

programa 2023-2027 m.  

proc. - 70 proc.  2023-2027 m. 

02 STEAM – inovatyvios ugdymo(si) strategijos 

kūrimas ir diegimas.  

STEAM strategijos įgyvendinimo 

dalis.  

proc. - 80 proc. 2023-2027 m. 

02 01 Veiksmingai integruoti STEAM į 

ugdymą(si), siekiant STEAM dalyvio 3 

lygio ženklelio.  

 Veiklų dalis, atitinkanti STEAM 

standartą. 

proc. 20 proc.  40 proc.  2023-2027 m. 



02 02 Įrengti STEAM kambarį. STEAM erdvės įkūrimas. Vnt. - 1  2023-2027 m. 

02 03 Stiprinti komandinį darbą, gerinant 

STEAM ugdymo(si) kokybę.  

Komandinis darbas. proc. - 30 proc.  2023-2027 m. 

03 Pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas. Vaikų pasiekimų ūgtis, diegiant 

formuojamąjį vertinimą.  

proc. 30 proc. 100 proc. 2023-2027 m. 

03 01 Vadovaujantis 2022 m. ikimokyklinio 

ugdymo metodinėmis rekomendacijomis 

pedagogui „Žaismė ir atradimai“, 

atnaujinti IU programą „Žibutės 

žiedlapėliai“.  

Atnaujinta IU programa „Žibutės 

žiedlapėliai“. 

proc.  40 proc.  90 proc.  2023-2024 m. 

03 02 Stiprinti planavimo kokybę, diegiant 

nuoseklų, pastovų, formuojamąjį vaiko 

pasiekimų vertinimą.  

Planavimas, diegiant formuojamąjį 

vaiko pasiekimų vertinimą. 

proc. 50 proc.  70 proc.  2023-2027 m. 

03 03 Kurti ugdymo(si) aplinkas ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo(si) planų 

įgyvendinimui. 

Naujai kuriamų, atnaujintų ugdymo(si) 

aplinkų dalis. 

proc. 50 proc.  70 proc.  2023-2027 m. 

 


