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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILAS“ 2021 M. VEIKLOS PLANAS 

 

 Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“. Adresas: J. Bielinio g. 16A, Panevėžys, 35196, el. paštas: dobilasdarzelis@gmail.com, tel. (8 45) 43 32 61, (8 

45) 43 33 56. 2019-2020 m. m. veikė 9 grupės: 3 ankstyvojo ugdymo, 4 ikimokyklinio ugdymo grupės (viena iš jų savaitinės), 2 priešmokyklinio ugdymo 

grupė (viena iš jų savaitinė). 2020–2021 m. m. veikia 9 grupės: 3 ankstyvojo ugdymo, 5 ikimokyklinio ugdymo grupės (dvi iš jų savaitinės), 1 

priešmokyklinio ugdymo grupė. Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai: VII – 6 grupės, XII – 1 grupė, XIII – 1 grupė.  Priešmokyklinio ugdymo 

grupė dirba pagal VII modelį. 2020 metų pradžioje lopšelį-darželį lankė 147 vaikai, 2020 m. pabaigoje – 144 vaikai. Šiuo metu įstaigoje yra 6 laisvos vietos. 

2020  METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

TIKSLAS. Kurti modernią, sveiką, saugią, bendradarbiaujančią, nuolat tobulėjančią ugdymo(si) aplinką. 

 

Uždavinys Rezultatas 

Siekti kokybiško, inovatyvaus, visapusiško vaiko 

ugdymo(si). 

Ikimokyklinis ugdymas(is) buvo organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio direktoriaus 

2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V1-88 patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo programa „Saulės 

zuikučiai“, į ugdymo turinį integruojama „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“. 

Priešmokyklinis ugdymas(is) organizuotas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programa, integruojama tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“. Programa 

padeda 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Ugdytinių 

pasiekimai ir pažanga buvo vertinami vadovaujantis lopšelio-darželio direktoriaus 2018 m. 

vasario 7 d. įsakymu Nr. V1-25 patvirtintais „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo“ tvarkos ir „Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos 



vertinimo“ tvarkos aprašais. Visi ugdytiniai padarė pažangą, atitinkančią jų amžių ir gebėjimus. 

Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai geriausių mokyklinės brandos rezultatų pasiekė sveikatos, 

meninėje, socialinėje, pažinimo kompetencijose, mažesni pokyčiai – komunikavimo 

kompetencijose. Ugdymo proceso valdymas buvo vykdomas vadovaujantis švietimą 

reglamentuojančiais teisės aktais, mokyklos nuostatais. Lopšelyje-darželyje veikianti Vaiko 

gerovės komisija rūpinosi vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės 

sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) 

pasiekimus bei pažangą, organizavo ir koordinavo ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui 

teikimą. Skatinama sveika gyvensena, sveika mityba ir aktyvus fizinis judėjimas, dalyvaujama 

įvairiuose sveikatos projektuose „Sveikatiada“, „Futboliukas“ . Pedagogai veda atviras veiklas, 

pasidalinta patirtimi, aptariami tobulintini ugdomosios veiklos momentai. Ugdyme taikomos 

Lauko pedagogikos idėjos. Lopšelio-darželio vidinės veiklos įsivertinimo (audito) grupė atliko 

2020 m. veiklos kokybės įsivertinimą, pasirinkta audituojama sritis „Vaiko ugdymo(si) 

pasiekimai“. Įsivertinimo grupė pateikė bendruomenei audito grupės tyrimo rezultatus, išvadas ir 

pasiūlymus. Anoniminė tėvų apklausa atskleidė, kad dauguma tėvų (98,28%), yra susipažinę su 

savo vaikų pasiekimų vertinimu ir ji jiems yra suprantama bei sutinka, kad vaikai pedagogų 

vertinami yra objektyviai ir teisingai. Lopšelis-darželis nuolat atnaujina įstaigos vidines erdves ir 

lauko teritorijoje plečia edukacines erdves. 2020 metais buvo suremontuotos „Ežiukų“ ir 

„Kačiukų“ grupės, 3 administracijos kabinetai, pakeista dalis vamzdyno, pakeista 14 vidinių 

durų, atnaujintos 4 aikštelių žaliosios aplinkos, įrengtos 2 saugios sportinių žaidimų aikštelės, 

sutvarkyti lauko žaidimų įrenginiai bei gautas sertifikatas jų eksploatavimui. Pakeista 60 m. 

tvoros dalis, sutvarkyti vieno korpuso stogo parapetai. Įstaigos grupėse buvo nusipirkta daug 

reikalingų ugdymo(si) priemonių, žaislų. Įrengta inovatyvi lenta vyresnėje savaitinėje grupėje. 

Rūpinomės finansiniais ištekliais, siekėme kuo efektyviau panaudoti biudžeto ir mokinio 

krepšelio lėšas. 

Plėtoti ugdytinių tėvų, pedagogų ir socialinių 

partnerių bendradarbiavimą ugdymo(si) procese. 

 

Organizuotas seminaras „IKT integravimas į ugdymo(si) procesą“ per ZOOM platformą, 

dalintasi patirtimi su lopšeliais-darželiais „Gintarėlis“, „Rūta“, „Aušra“. Įgyvendinat  Panevėžio 

savivaldybės finansuojamą aplinkosaugos projektą „Mažinu šiukšles – saugau gamtą“ 

organizuoti renginiai Panevėžio, respublikos ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams piešinių 

parodoje „Gamtos spalvos“ Šiaurinėje bibliotekoje. Panevėžio savivaldybės finansuojamo Meno 

projekto „Žaidžiu meną“  įgyvendinimo metu organizuoti  renginiai įstaigos bendruomenei 

„Meno dirbtuvės lauke“, išvykos į Panevėžio vežimo teatrą. Dalyvauta Panevėžio ikimokyklinių 



įstaigų organizuotuose projektuose ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centro inicijuotame projekte 

„Sveikas kaip ridikas“.  Tėvai dalyvavo aplinkosaugos, meno, sveikatos projektuose, 

bendradarbiavo organizuojant ugdomąją veiklą. Ypač aktyviai ugdytinių šeimos dalyvavo 

bendruomenės kūrybinių darbų parodose taip pat gaminant ekologiškus žaisliukus iš gamtinės 

medžiagos, ruošiantis kalėdiniam laikotarpiui. Ugdytinių tėvelių pjaustytų „Moliūgų fiesta“ 

džiugino ne tik darželio bendruomenės narius, bet ir gatvės praeivius. Mokytojai 

bendradarbiaudami su kitomis Panevėžio miesto įstaigomis dalyvavo mieste organizuojamuose 

renginiuose, projektinėse veiklose, konkursuose: Panevėžio lopšelio-darželio „Pasaka“ 

respublikiniame projekte „Labas, tau sakau“, Panevėžio gamtos mokyklos kūrybinių darbų 

konkurse ,,Neįprastas Kalėdų džiaugsmas“, Panevėžio gamtos mokykla paukščių globos akcijoje 

„Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“, Panevėžio miesto bendruomenių rūmų koncerte „Po 

viena saule“, skirtame Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti, Panevėžio miesto Aukštaičių – 

Žemaičių bendruomenių projekte ,,Renkuosi sveikatą“ paspirtukų varžybos Kultūros ir poilsio 

parke, Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų „Muzikinių instrumentų iš antrinių žaliavų“ parodoje ir kituose. 

Siekti darbuotojų profesionalumo ir lyderystės. Aktyviai pedagogai dalyvavo respublikos mastu organizuojamuose veiklose: Radviliškio 

lopšelio-darželio ,,Eglutė“ respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

Advento giesmių ir Kalėdinių dainų projekte ,,Angelo sparnas“, Šiaulių lopšelio-darželio ,,Pupų 

Pėdas“ kalėdinis šokio iššūkyje, Vilniaus lopšelio-darželio „Sadutė“ respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje laboratorijoje „Aš stebiu 

orus“, Respublikinio Sveikatiados projekto ,,Pusryčiai madinga!“ konkurse, Ventos gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Berželis“, Akmenės rajonas respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte ,,Kalėdų atvirukas – dėmesys 

vienišam“, Raseinių rajono, Ariogalos lopšelio-darželio respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje ,,Atvirukas draugui“. 

Lopšelio-darželio mokytojai kaupia  IT metodinę medžiagos bazę, kuria gali naudotis visi 

darželio mokytojai. Modernios kompiuterinės technologijos taikomos grupių ugdomajame 

procese ne mažiau 2-3 kartus per savaitę. Sudarytos sąlygos darbuotojų tobulėjimui nuotoliniu 

būdu pedagogas.lt, PŠC organizuojamuose ir kituose akredituotuose mokymo centrų 

mokymuose. Mokytojai darbe taikė naujus ugdymo metodus, įvaldė naujausias technologijas 

(robotukus „Bitutės“, multimedia, interaktyvias grindis). Vyko pedagoginės gerosios patirties 

sklaida, pedagogai Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogams skaitė pranešimus, 



nuotoliniu būdu vedė mokymus „IKT taikymas ikimokykliniame ugdyme“. Panevėžio lopšelis-

darželis „Dobilas“ surengė respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtualų konkursą „EKO 

MADA“. Meninio ugdymo mokytoja skaitė pranešimą seminare „Meninio ugdymo vaidmuo ir 

muzikos pedagogų galimybės besikeičiančiame pasaulyje“ V modulis „Vaiko kultūrinės 

saviraiškos formos muzikiniame ugdyme“. Logopedai nuotoliniu būdu suorganizavo respublikinį 

kūrybinį projektą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių „Ištark s-š ištark ir bus aiškiau“. 

Mokytojai tobulino IKT kompetenciją dalyvaudami 40 val. Panevėžio švietimo centro 

kvalifikacijos tobulinimo programoje „Inovatyvių įrankių pritaikymas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ ir patobulino skaitmeninio raštingumo kompetenciją. Siekdama 

darbuotojų kompiuterinio raštingumo įstaiga sparčiai plečia kompiuterių bazę. Dalis IKT bazės 

yra pasenusi, todėl nuolat atnaujinama. Įstaigoje turime 24 kompiuterį, iš kurių 14 skirti 

pedagogams, 7 – administracijos darbuotojams. Yra 6 projektoriai, 7 spausdintuvai, 2 

televizoriai, interaktyvios grindys, 2 interaktyvios lentos. Nepedagoginiai darbuotojai įstaigos 

viduje mokosi naudotis elektroniniu paštu, internetu, dalyvauja įvairiuose higienos normų 

laikymosi, psichologiniuose, vaiko raidos ir pedagogikos seminaruose. Bendruomenė naudojasi 

elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“. 97 procentų tėvų (globėjų) naudojasi elektroniniu 

dienynu. Deja, 3 procentų tėvų yra neprisijungę prie elektroninio dienyno, nes neturi 

kompiuterių, interneto. Lopšelis-darželis „Dobilas“ 2020 m. pavasarį pirmasis priėmė Covid-19 

epidemijos pirmąją bangą ir sklandžiai užtikrino visų Panevėžio miesto specialiųjų tarnybų 

darbuotojų vaikų priežiūrą, teikė jiems ugdymą. 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

STIPRYBĖS 

● Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų poreikius, 

teikiama logopedo pagalba, sudaryta galimybė ugdytiniams lankyti 

neformaliojo ugdymo užsiėmimus. 
● Sudarytos sąlygos mokytojams kelti kvalifikaciją, gerėja jų 

kompiuterinis raštingumas. 
● Įstaigos veikla stabili, atvira, tobulinama, turi ryškius veiklos 

prioritetus. 

● Sukurta funkcionali, skatinanti įvairių vaiko gabumų 

skleidimąsi aplinka. 

● Dirba atsakingi, jautrūs, kvalifikuoti, ilgametę darbo patirtį 

turintys ir jauni, novatoriški mokytojai. 
● Mokytojai kūrybiškai modeliuoja ugdymo turinį, diegia 

naujoves. 

● Įdiegta efektyvi tėvų informavimo sistema elektroniniame 

dienyne musudarzelis.lt 

SILPNYBĖS 

●  Finansinių išteklių trūkumas lauko žaidimų aikštelių renovacijai, 

lauko erdvių modernizacijai bei įrenginių atnaujinimui. 

● Nepakankamas dalyvavimas finansuojamuose projektuose. 
●  Nepakankama psichologinė ir socialinė pagalba vaikui, šeimai,  

nes nėra įstaigoje specialistų.  
● Nerenovuotas, neapšiltintas pastatas. 
● Mokytojams trūksta kompetencijų, dirbant su ugdytiniais, 

turinčiais mokymosi ir elgesio sunkumų.  

 

 

 

GALIMYBĖS 

● Platesnis informacinių technologijų panaudojimas ugdymo 

procese. 

● Pedagoginio, psichologinio tėvų (globėjų) švietimo 

organizavimas. 

● Kryptingas darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimas. 

● Rėmėjų paieška. 

● Dalyvavimas finansuojamuose projektuose. 
● Socialinių partnerių rato plėtimas. 

● Efektyvesnė informacijos sklaida apie įstaigos veiklą. 
● Aktyvesnis bei efektyvesnis tėvų (globėjų) dalyvavimą įstaigos 

veikloje.  

● Kūrybiškesnis bendradarbiavimas  su socialiniais partneriais. 

GRĖSMĖS 

● Didėjantis specialiųjų poreikių vaikų skaičius. 
● Pastato renovacijos projekto vėluojantis įgyvendinimas. 
● Padidėjęs konkurencingumas tarp ugdymo įstaigų.  
● Dalies tėvų (globėjų) pedagoginės kultūros stoka, abejingumas 

vaikų poreikiams ir problemoms; pasyvumas, bendradarbiaujant ir 

prisidedant prie vaikų ugdymo. 

● Blogėjanti vaikų fizinė ir psichinė sveikata. 
● Menkas personalo pasitenkinimas esamais pasiekimais. 

  



TIKSLAS 

Kurti modernią, sveiką, saugią, bendradarbiaujančią, nuolat tobulėjančią ugdymo(si) aplinką. 

UŽDAVINIAI 

1. Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką įstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą. 

2. Siekti veiksmingo tėvų ir pedagogų, socialinių partnerių bendradarbiavimo, padedančio gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę. 

3. Plėsti informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą, siekiant pedagogų profesionalumo ir lyderystės. 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS 

Kurti modernią, sveiką, saugią, bendradarbiaujančią, nuolat tobulėjančią ugdymo(si) aplinką. 

Uždaviniai 
Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Pasiekimo 

laikas 
Vykdytojai 

Lėšų 

poreikis 

(Eur) finan. 

šaltiniai 

1. Užtikrinti 

sėkmingą ir 

kokybišką 

įstaigos 

veiklos ir 

ugdymo 

proceso 

organizavimą. 

1. Ikimokyklinio 

ugdymo programos 

„Saulės zuikučiai“ 

atnaujinimas. 

Kasmet 

ikimokyklinio 

ugdymo programa 

atnaujinama. 

 

Programa bus tobulinama 

atsižvelgiant į šiuolaikinius 

ikimokyklinio ugdymo(si) 

reikalavimus, įstaigos 

savitumą, vyks programos 

kokybės refleksija. 

Iki 2021 m. 

birželio 30 

d. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

2. Sveikatos 

stiprinimo programos 

rengimas. 

Suburta komanda 

sveikatos stiprinimo 

programai parengti, 

skatinama sveika 

gyvensena, sveika 

mityba ir aktyvus 

fizinis judėjimas. 

Pasirengta tapti sveikatą 

stiprinančia mokykla. 

 

2021 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 



3. Stoti į LSEU 

Lietuvos socialinio 

emocinio ugdymo 

asociaciją. 

Pagrindiniai žmogaus 

socialiniai gebėjimai, 

tokie kaip savivertė ir 

pagarba kitam (EI 

pagrindas) vystosi 

ikimokykliniame 

amžiuje ir daro 

esminę įtaką 

tolimesniam 

asmenybės 

formavimuisi ir 

elgesiui. 

Dalyvauti projekte 

Dramblys.lt. Ugdymo 

procese atsiras daugiau 

dėmesio emocinio intelekto 

bei socialinių emocinių 

kompetencijų lavinimui. 

2021 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

4. Mokytojų tarybos 

posėdis.  

Nuotolinio ugdymo 

patirtis ir aptarimas. 

 

Ugdymo proceso 

organizavimas 

karantino sąlygomis. 

Mokytojų patirtis ir 

įsivertinimas padės atskleisti 

mokytojų kompetenciją. 

2021 m. 

vasario 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

5. Mokytojų tarybos 

posėdis 

Ugdytinių 

ugdymo(si) 

pasiekimų  analizė. 

VGK  veiklos 

ataskaita. 

Ugdytinių pasiekimai 

ir pažanga vertinama 

du kartus per metus, 

esant reikalui- 

dažniau. 

Vaikų pasiekimų 

įvertinimas  padės pritaikyti 

ugdymo turinį kiekvienam 

vaikui, kuo anksčiau 

pastebėti sunkumų 

patiriančius vaikus. 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

6. Mokytojų tarybos 

posėdis. 

Pasirengimas 2021 - 

2022 mokslo 

metams.  

Pasiruošimo naujiems 

mokslo metams 

įsivertinimas. 

Bus įsivertintas įstaigos 

pasiruošimas 2021-2022 

mokslo metams. 

2021 m.  

rugpjūčio 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

7. Mokytojų tarybos Įstaigos veiklos Aptarta 2021 metų veikla ir 2021 m. Direktoriaus  



posėdis. 2021 metų 

veiklos kokybės 

įsivertinimas. 2022 

m. m. lopšelio-

darželio veiklos 

plano projekto 

pristatymas, 

prioritetų 

numatymas. 

įsivertinimas. svarstomas 2022 metų 

veiklos planas. 

gruodžio 

mėn. 

pavaduotojas 

ugdymui 

8. Metodinės grupės 

susirinkimas. 

Inovatyvus 

ugdymas(is) 

panaudojant IKT.  

IKT taikymo 

galimybės 

ugdymo(si) procese, 

kaupiama metodinė 

medžiaga. 

3-5 atviros veiklos 

panaudojant IKT ugdymo 

procese, pasidalinta 

patirtimi, aptarti tobulintini 

ugdomosios veiklos 

momentai.  

2021 m. 

balandžio 

mėn.  

 

Metodinės grupės 

pirmininkas 

- 

9. Metodinės grupės 

susirinkimas. 

Lauko pedagogika – 

organizuotas ugdymo 

ir mokymosi 

procesas, 

įgyvendinamas lauke. 

Lauko pedagogika – 

ugdymo kryptis, 

auginanti vaiką 

mokyklai ir 

gyvenimui. 

Pravestos 2-3 atviros 

veiklos lauke.  

2021 m.  

birželio 

mėn. 

Metodinės grupės 

pirmininkas 

- 

10. Metodinės grupės 

susirinkimas. 

Gamtamokslinis 

ugdymas -  

neatskiriama ugdymo 

lauke dalis. 

Ugdymo proceso 

perkėlimas į lauką, į 

atvirą erdvę, kurioje 

gali vykti integruotas, 

patyrimais grįstas 

ugdymas(is).  

Bus pasidalinta gerąja 

patirtimi (1-2 atviros 

veiklos). STEAM metodo 

taikymas ugdomojoje 

veikloje. 

2021 m. 

rugsėjo-

spalio 

mėn. 

Metodinės grupės 

pirmininkas 

- 

11. Dalyvavimas 

tarptautinėje 

programoje „Zipio 

draugai“. 

Programa padeda 5-7 

metų vaikams įgyti 

socialinių bei 

emocinių sunkumų 

Tobulės, plėtosis 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų socialinė 

kompetencija. 

2021 m. Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

120 Eur, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 



įveikimo gebėjimų. 

12. Dalyvavimas 

„Lietuvos mažųjų 

žaidynėse” – 

ikimokyklinukams 

skirtame fizinio 

aktyvumo projekte. 

Nepakankamas vaikų 

fizinis aktyvumas. 

Didės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų fizinis aktyvumas, 

tenkinamas prigimtinis 

judėjimo poreikis. Lietuvos 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogų tarpusavio 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas teiks 

profesinę paramą ir pagalbą, 

ugdant sveikus ir fiziškai 

aktyvius vaikus. 

2021 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, IU 

mokytojos Dalia 

Dunkauskienė, 

Nijolė 

Kaminskienė 

 

13. Respublikinio 

projekto 

„Futboliukas“ 

įgyvendinimas. 

Įgyvendinamas 

projektas, sudarant 

galimybę vaikams 

žaisti futbolą.  

 

Sudarytos palankios sąlygos 

vaikams ne tik ugdyti savo 

fizinius gebėjimus žaidžiant, 

bet ir skatinamas 

smalsumas pažinti futbolą 

per kūrybinę pusę. 

2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytoja Lina 

Bareikinė 

- 

14. Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo 

programos 

integravimas į 

ugdymo procesą. 

Siekiama užkirsti 

kelią socialinės 

rizikos veiksniams 

atsirasti. 

Tobulės, plėtosis 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų socialinė 

kompetencija. 

 2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

- 

15. Panevėžio miesto 

aplinkosaugos 

projekto 

„Atsisveikint 

neskubėk-suteik antrą 

 Projektas tęsiamas 

(2013-2021 m.).  

Bus organizuoti 7 renginiai, 

dalyvaus ne mažiau kaip 70 

proc. bendruomenės narių. 

2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

200 Eur, 

projekto 

lėšos 



šansą“ 

įgyvendinimas. 

16. Sąmoningumo 

didinimo mėnesio 

„BE PATYČIŲ 

2020“ veiklos 

organizavimas. 

Ugdyti 

nepakankamus vaikų 

socialinius gebėjimus. 

Organizuotos 3-5 

prevencinės veiklos, kurios 

padės užkirsti kelią 

patyčioms, skatins 

draugišką bendravimą. 

2021 m. 

kovo mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

- 

17. Dalyvavimas 

nacionaliniame 

projekte 

„Sveikatiada“.  

 

Skatinti vaikus 

daugiau judėti, rinktis 

sveikesnį gyvenimo 

būdą. 

Organizuoti 2-3 renginiai, 

kurių metu bus formuojama 

sveikos mitybos ir fizinio 

aktyvumo įgūdžiais pagrįsta 

kultūra bendruomenėje. 

2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, IU 

mokytoja Lina 

Rimėnienė 

- 

18. Respublikinis 

kūrybinis projektas  

„Z-Ž ištark mus 

aiškiai“.  

Projektas skirtas 

vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

Projekte dalyvaus Lietuvos 

ikimokyklinių įstaigų 

ugdytiniai, bus ugdoma 

rišlioji kalba. 

2021 m. 

sausio- 

kovo mėn.  

Logopedės: 

Inga Komžienė ir  

Karolina 

Kačinskienė 

50 Eur, 

įstaigos 

lėšos 

19. Trys karaliai. Tęsiamos įstaigos 

tradicijos. 

Vaikai bus supažindinti su 

Trijų karalių šventės, kuria 

pasibaigia kalėdinis 

laikotarpis, tradicijomis. 

2021m. 

sausio 6 d. 

Mokytojos: 

Rita Vilkienė, 

Arūnė Jonaitienė, 

Regina Paušienė, 

Gražina 

Janeliūnaitė 

- 

20. Sausio 13- oji.  

Pilietinė akcija 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

Lopšelis-darželis 

pilietiškumo 

iniciatyvoje dalyvauja 

nuo 2008 metų. 

Bus ugdomas vaikų 

pilietiškumas,  prisiminti ir 

pagerbti žuvusieji už 

Lietuvos laisvę. 

2021m. 

sausio 13 d. 

Mokytojos: 

Rita Vilkienė, 

Rimutė Ščiukienė, 

Lina Bareikienė 

- 

21. Ugdytinių 

piešinių paroda 

„Mano Lietuva“. 

Paroda skirta 

Lietuvos valstybės 

nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

paminėti.  

Meninės raiškos 

priemonėmis bus 

atskleidžiamas tėvynės 

grožis. 

2021 m. 

vasario-

kovo mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

20 Eur, 

įstaigos 

lėšos 

22. Valentino dienos Tradicinis renginys. Vaikai susipažins su šventės 2021 m. Direktoriaus - 



paštas „Laiškas 

draugui“. 

 

 prasme, mokysis 

piešiniais, žodžiais išreikšti 

meilę, draugiškumą. 

vasario 14 

d. 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

23. Žemės diena. 

Obelų kamienų 

puošimas. 

Pasaulinė Žemės 

diena minima kovo 

20 - 21 d. (pavasario 

lygiadienio metu). 

Vaikams bus pristatoma 

aplinkos apsaugos svarba, 

skatinamas kasdienis 

gamtos pažinimo siekis. 

2021 m. 

kovo 19 d. 

IU mokytoja 

Janina Urbutienė, 

PU mokytoja 

Rimutė Ščiukienė 

- 

24. Teatro diena. Minima Tarptautinė 

teatro diena. 

Grupės tarpusavyje ir viena 

kitai vaidins (pirštukų, 

popierinių lėlių, šešėlių ir kt. 

teatrai).  

2021m. 

kovo 27 d. 

Visų grupių 

mokytojos 

 

25. Velykos ,,Tuoj 

ridensim margučius“. 

Puoselėjamos Velykų 

tradicijos. 

Vaikai susipažins su Velykų 

papročiais, tradicijomis,  

 patirs bendravimo 

džiaugsmą. 

2021 m. 

balandžio 9 

d. 

Lina Rimėnienė, 

Arūnė Jonaitienė 

 

26. Sugrįžtančių 

paukščių šventė. 

Kasmet keliami 

inkilai, laukiame 

sugrįžtančių 

paukščių. 

Su tėvelių pagalba bus 

pagaminti ir įkelti 1-2 

inkilai, vaikai susipažins su 

parskrendančiais paukščiais, 

kurs karūnėles, žais, šoks. 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Rita Vilkienė 

 

- 

27. Projektinė veikla 

„Spalvota savaitė“. 

Projektinės veiklos 

organizavimas. 

Kiekvieną savaitės dieną 

skirs vienai spalvai, žais 

žaidimus, pieš dienos 

spalvą, klausys dainelių apie 

tas spalvas, ieškos grupėse 

ir lauke spalvų su paruoštais 

nurodymais. 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Grupių mokytojos - 

28. Renginys šeimai 

,,Smagu žaisti su 

šeima“. 

Bendradarbiavimas su 

šeima – vienas iš 

įstaigos tikslų. 

Renginiai vyks darželio 

grupėse, bus ugdoma 

pagarba, meilė šeimos 

nariams. 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, meninio 

ugdymo 

mokytojas, grupių 

- 



mokytojos 

29. Ugdytinių 

kūrybinių darbų, 

skirtų mamai, paroda. 

Dalyvaujame 

projektuose, skirtuose 

Motinos dienai. 

Dalyvaus visi lopšelio-

darželio ugdytiniai, vaikai 

išgyvens kūrybos džiaugsmą 

kurdami mamai dovanėlę.  

2021 m. 

balandžio, 

gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

40 Eur, 

įstaigos 

lėšos 

30. Tradicinis 

renginys   „Lik 

sveikas, darželi“.  

Tradicinė 

atsisveikinimo su 

darželiu šventė. 

Vaikai patirs džiugių 

emocijų, bus skatinamas 

artistiškumas, sceninė 

kultūra. 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

PU ir IU ugdymo 

mokytojai 

20 Eur,  

įstaigos 

lėšos 

31. Renginys 

„Kamuolio diena“. 

Tradiciškai minima 

vaikystės šventė. 

Vaikai atsineš iš namų savo 

kamuolius, vyks sportinės 

varžybos, šokis su 

kamuoliais, mankšta su 

kamuoliais ir panašiai. 

2021 m. 

birželio 1 d. 

Visų grupių 

mokytojai 

20 Eur, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

32.  Sportinis 

renginys „Pagalvių 

mūšis“.  

Vaikai skatinami 

aktyviai leisti laiką. 

Vaikai atsineš pagalves, 

lauke su jomis žais 

estafetes, stebės debesis ir 

panašiai. 

2021 m. 

birželio 

mėn. 

Mokytojos: 

Lina Bareikienė, 

Rimutė Ščiukienė, 

Virginija 

Baradinskienė 

 

33. Draugystės 

šventė ,,Rugsėjis 

sukvietė į būrį“. 

Rugsėjo 1-osios 

šventė tradiciškai 

švenčiama su visa 

bendruomene. 

Vaikai patirs džiugių 

emocijų, džiaugsis 

bendravimu su grupės 

draugais. 

2021 m. 

rugsėjo 1 d. 

Mokytojos: 

Janina Urbutienė, 

Rimutė Ščiukienė, 

Rita Vilkienė 

 

- 

34. „Nykštukų“ gr. 

projektas ,,Mano 

gimtasis Panevėžys“. 

Taikomi inovatyvaus 

patiriminio ugdymo 

metodai. 

Vaikai daugiau sužinos apie 

savo miestą. 

2021 m. 

rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

Mokytojos: 

Janina Urbutienė, 

Virginija 

Baradinskienė 

 

35. „Obuolio 

savaitė“.  

Savaitės projektas. Bus turtinamos vaikų žinios 

apie rudenį, jo gėrybes,  

skatinama valgyti daržovių, 

vaisių, uogų, skiepijama 

2021 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Mokytoja Lina 

Bareikienė, visos 

grupės 

 



sveika gyvensena, ugdomas 

kūrybiškumas. 

36. Paroda „Moliūgų 

šviesa“. 

Bendruomenės 

kūrybinių darbų 

paroda. 

Bus surengta  moliūgų 

paroda lopšelio-darželio 

teritorijoje. 

2021 m. 

spalio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

- 

37. Konkurso „Eko 

mada 2021“ 

organizavimas.  

Bendruomenės 

kūrybinių darbų 

paroda, Europos 

atliekų mažinimo 

savaitės renginys. 

Konkurse dalyvaus 

respublikos ikimokyklinių 

įstaigų bendruomenės. 

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

100 Eur, 

projekto 

lėšos 

38. Tolerancijos 

savaitė.  
Lapkričio 16-ajai – 

tarptautinei 

Tolerancijos dienai. 

Projektinis renginys 

tolerancijai ugdyti. 

Vaikai mokysis pakantumo 

ir tolerancijos, mokysis 

pripažinti skirtumus. 

2021m. 

lapkričio 11 

d. – 2021m. 

lapkičio 19 

d. 

Mokytojos: 

Rimutė Ščiukienė, 

Arūnė Jonaitienė 

 

39. Renginys „Labas 

Tau sakau“. 

Išradingai paminėti 

Pasaulinę 

sveikinimosi dieną. 

Originaliai, žaismingai, 

mandagiai, draugiškai bei 

pagarbiai sveikinsime vieni 

kitus. 

2021m. 

lapkričio 21 

d. 

Mokytojos: 

Diana Žigelienė ir 

Gražina 

Janeliūnaitė 

 

40. Kūrybinių darbų 

ekspozicija 

,,Neįprastos 

Kalėdos“. 

Darželio 

bendruomenės 

bendradarbiavimas. 

Kursime ekspozicijas 

stikliniuose induose. 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

 

41. Kalėdinis 

renginys ,,Kalėdos 

kvepia laukimu“. 

Kalėdinių renginių 

organizavimas grupių 

bendruomenėms . 

Vaikai patirs džiugių 

emocijų, lavins muzikinius 

gebėjimus, mokysis 

bendrauti ir pasitikėti kitais, 

susipažins su Kalėdų 

Seneliu. 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokytojai  



42. Neformalaus 

švietimo būrelių 

veiklos 

organizavimas. 

Įstaigoje veikia šokių, 

anglų kalbos, 

krepšinio, Robotikos, 

teatro būreliai.  

Iki 2021 m. spalio mėn. bus 

ištirtas būrelių poreikis ir 

sudarytos sąlygos jiems 

veikti. 

2021 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

 43. Lauko edukacinių 

erdvių kūrimas, 

turtinimas. 

Trūksta žaidimų 

aikštelėse įrenginių. 

Įsigyti 1-2 žaidimų 

įrenginiai grupių aikštelėse 

(balansinės supynės, 

edukacinės lentos ir pan.). 

2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

1500 Eur, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

44. Vaikų saugumo 

lauke užtikrinimas, 

Lietuvos higienos 

normos HN 75:2016 

reikalavimų 

įgyvendinimas. 

4 grupių aikštelių 

nelygus, nesaugus 

paviršius. 

Išlyginti 4 grupių aikštelių 

paviršius (žalios zonos). 

2021 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

800 Eur, 

įstaigos 

lėšos 

45. Smėlio dėžių 

papildymas nauju 

smėliu. 

Smėlis kasmet 

keičiamas. 

Pakeistas smėlis, 

atlikti parazitologiniai 

tyrimai.  

Iki 2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

200 Eur, 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

lėšos 

46. Lopšelio-darželio 

vidaus erdvių 

atnaujinimas. 

Nuolat atnaujinamos 

neestetiškos įstaigos 

patalpos. 

Bus  renovuotos 

„Pelėdžiukų“ ir  „Kiškučių“ 

grupės. 

2021 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2000 Eur, 

įstaigos, 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

lėšos 

47. I korpuso 

vandentiekio rūsyje 

keitimas. 

Seni, surūdiję, 

trūkinėjantys 

vamzdžiai. 

Pakeista dalis magistralinių 

vamzdynų rūsyje po I 

korpusu. 

 

Iki 2021 m. 

rugsėjo 

mėn.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

4000 Eur, 

biudžeto, 

įstaigos 

lėšos 

48. Ugdymo 

priemonių įsigijimas. 

Kasmet įsigyjamos 

ugdymo priemonės, 

reikalingos 

Grupės papildytos 

reikalingomis ugdymo(si) 

priemonėmis, žaislais. 

2021 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

500 Eur, 

mokinio 

krepšelio 



ugdymo(si) 

programai 

įgyvendinti. 

lėšos 

49. Futbolo aikštyno 

tobulinimas. 

Trūksta tinklinio 

aikštelės. 

Bus praplėstas aikštyno 

funkcionalumas - įrengtas 

tinklas. 

Iki 2021 m. 

lapkričio m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

70 Eur, 

įstaigos 

lėšos 

50. Krepšinio 

aikštyno ir dalies 

sporto takų 

įrengimas. 

Įstaigai reikalinga 

sporto aikštelė, 

nesaugūs takeliai. 

Išlieta krepšinio aikštelė, 

pastatyti krepšinio 

įrenginiai, sutvarkyta dalis 

takelių prie naujos krepšinio 

aikštelės.  

Iki 2021 m. 

rugsėjo 1 d. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2000 Eur, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos,  

3000 Eur, 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

lėšos 

51. Baldų įsigijimas. Susidėvėję, seni 

grupių baldai. 

Įsigytos spintos-lovos 

„Pelėdžiukų“ ir „Kiškučių“ 

grupei. 

Iki 2021 m. 

rugsėjo 1 d. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2000 Eur, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

įstaigos 

lėšos 

2. Siekti 

veiksmingo 

tėvų ir 

pedagogų, 

socialinių 

partnerių 

bendradarbia

1. Išsiaiškinti, kokie 

ugdytinių tėvų 

lūkesčiai ir poreikiai 

organizuojant 

ugdymą(si)  

kontaktiniu ir 

nuotoliniu būdu. 

Nuolat vykdoma 

įstaigos teikiamų 

paslaugų poreikio ir 

kokybės analizė. 

Įstaigos veiklos 

įsivertinimas padės planuoti 

veiklą, numatyti tikslus, 

uždavinius. 

2021 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 



vimo, 

padedančio 

gerinti vaikų 

ugdymo(si) 

kokybę 

2. Tėvų (globėjų) 

švietimo 

organizavimas. 

Nepakankamas tėvų 

(globėjų) 

dalyvavimas 

ugdymo(si) procese. 

Organizuota atvirų durų 

diena, informacija teikiama 

interneto svetainėje, 

elektroniniame dienyne.  

2021 m. Grupių mokytojai - 

3. Susitikimų su 

tėvais, kurių vaikai 

lankys lopšelį-darželį 

organizavimas. 

Padeda šeimoms 

pasiruošti lopšelio-

darželio lankymui, 

susipažinti su įstaiga, 

pedagogais. 

Lengvės vaiko adaptacija. 2021 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

4. 

Bendradarbiavimas 

su Jaunimo 

savanoriška tarnyba. 

Pasirašyta sutartis su 

Jaunimo savanoriška 

tarnyba. 

Bus priimti 1-2  savanoriai, 

padėsiantys pedagogams 

įvairinti ugdomąją veiklą. 

2021 m. Direktorius - 

5. Tėvų aktyvo 

veiklų plėtojimas. 

Nuolat plėtojama tėvų 

ir įstaigos partnerystė. 

Organizuoti 1-3 tėvų 

susitikimai, pasitarimai, 

aktyvesnis dalyvavimas 

ugdymo(si) veikloje. 

2021 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

6. Dalyvavimas 

projektuose „Aš 

auginu“, „Už vieną 

trupinėlį čiulbėsiu 

visą vasarėlę“. 

Propaguojamos 

aplinkosaugos 

nuostatos. 

Vaikai dalyvaus Gamtos 

mokyklos projektuose. 

2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

- 

7. 

Bendradarbiavimas 

su Panevėžio miesto 

ir rajono ugdymo 

įstaigomis. 

Vyksta gerosios 

patirties sklaida. 

Organizuoti 1-2 renginiai, 

dalyvauta 5-10 kitų 

organizuotų renginių. 

2021 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

8. Dalyvavimas 

edukacinėse 

programose. 

 

Bendradarbiavimas su 

Kraštotyros 

muziejumi, 

Dailės galerija, 

4- 7 metų vaikai dalyvaus 2-

3 edukacinėse programose, 

įgys praktinių ir teorinių 

žinių apie tautinius 

2021 m. Mokytojai 200 Eur, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 



 Moksleivių namais. papročius, išbandys jėgas 

meninėje veikloje. 

3. Plėsti 

informacinių 

komunikacinių 

technologijų 

panaudojimą, 

siekiant 

pedagogų 

profesionalu-

mo ir 

lyderystės 

 

1. Projektų rengimas 

finansinei paramai 

gauti. 

Kasmet parengiamas 

mažiausiai vienas 

finansuojamas 

projektas. 

Bus parengtas ir 

įgyvendintas aplinkosaugos 

projektas „Atsisveikint 

neskubėk-suteik antrą 

šansą“. 

2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

200 Eur, 

projekto 

lėšos 

2. Pedagoginės 

patirties sklaidos 

organizavimas. 

Sudaromos sąlygos 

pedagogų 

tobulėjimui. 

Kiekvienas pedagogas 

praves po vieną atvirą veiklą 

ir dalyvaus 5-8 kolegų 

veiklose (filmuota 

medžiaga). 

2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

3. Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

naudojantis 

nuotoliniu mokymu 

pedagogas.lt. 

Nuotoliniai mokymai 

suteikia konkrečius 

įrankius ir strategijas, 

kaip įveikti vis 

didėjančius iššūkius 

pedagogo darbe. 

Pedagogai turės galimybę 

pasirinkti reikalingus 

mokymus.  

2021 m. Direktorius 200 Eur, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

4. Seminarų, 

mokymų 

organizavimas IU ir 

PU mokytojų 

padėjėjams ir kitam 

personalui. 

Reikalingas nuolatinis 

mokytojų padėjėjų, 

auklių, virėjų 

ugdymas (IKT  ir 

profesinis 

tobulinimas). 

Bus organizuotas bent 1 

seminaras įstaigoje, 

svarankiškai dalyvaus kitur 

organizuojamuose 

seminaruose, įgytas žinias 

pritaikys darbe. 

2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

200 Eur, 

įstaigos 

lėšos 

5. Metinis 

nepedagoginių ir 

administracijos 

darbuotojų veiklos 

vertinimas. 

Darbuotojų metinių 

užduočių vykdymas. 

Bus aptartas metinių 

uždavinių įgyvendinimas, jų 

įvertinimas, kintamosios 

darbo užmokesčio dalies 

nustatymas, iškeliami nauji 

metiniai uždaviniai. 

2021 m. 

sausio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Biudžeto 

lėšos 

6. Pedagogų metinis 

veiklos vertinimų 

Pedagogų metiniai 

veiklos vertinimai 

Bus aptartas metinių tikslų 

įgyvendinimas bei sutariama 

2021 m. 

gegužės-

Direktorius, 

direktoriaus 

- 



organizavimas. padeda užtikrinti 

darbo kokybę ir 

atskaitomybę už 

atliekamas funkcijas. 

dėl tobulėjimo ateinančiais 

mokslo metais. 

birželio 

mėn. 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

PRITARTA      PRITARTA       SUDERINTA 

Panevėžio lopšelio-darželio tarybos  Panevėžio lopšelio-darželio „Dobilas“  Panevėžio lopšelio-darželio „Dobilas“ 

2021 m. gruodžio 10 d.     Mokytojų tarybos 2021 m. gruodžio 14 d.  Darbo tarybos pirmininkė 

posėdžio protokolu Nr. 6   posėdžio protokolu Nr.  5    Lina Bareikienė 

2021 m. gruodžio 14 d. 

 


