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PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PUŠYNĖLIS“  2023-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių 

Panevėžio miesto savivaldybės 2023-2025 

metų strateginio veiklos plano programos 

tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo 

(nurodoma programa, priemonės kodas ir 

pavadinimas) 

2023-2025 m. ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13) 

01.01.01. Ikimokyklinių ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų įgyvendinimas 

Įstaigos išorės veiklos ir kokybės 

įsivertinimo metu nustatyti tobulintini 

aspektai: 

Naujos PU programos įsisavinimas. 

Dalyvavimas gerosios patirties sklaidoje miesto renginiuose  

Tobulintini dokumentavimo gebėjimai.   

STEM priemonių įsigijimas lauko pedagogikos idėjų įgyvendinimui. 

Kita svarbi įstaigos metinių darbų 

informacija (iki ½ A4 lapo) 

Tęsiant pradėtus 2022 m. darbus dėmesį skirsime aukštai ugdymo kokybei, paslaugų įvairovei,  ugdymo 

metodų savitumui, įstaigos kultūrai. 

Atnaujinsime įstaigos ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. 

Tobulinsime  sąlygas pažintinei veiklai, STEAM idėjų pagrindu. 

Papildysime ir atnaujinsime IKT bazę. 

Tobulinsime  Montesorinio ugdymo metodo įsisavinimą apmokant naujus mokytojus ir papildant aplinką 



montesorinėmis priemonėmis.  

Vykdant Lietuvos higienos normos HN-75:2016 reikalavimus, atnaujinsime darželio takų dangą, atliksime 

virtuvės einamąjį remontą.  

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar 

jos projektas ir t.t.) 
 

 

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

Vykdytojas, 

projekto 

vadovas ar 

pareigybė 

Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, 

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

 

 

Įgyvendinimo 

terminas 

Pavadinimas Mato vnt. 

2022  metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

2023 

metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 

 
Ugdymo kokybės gerinimas  Vertinant 2023  metų 

mokyklos veiklą,  

darbuotojų   teigiančių, 

kad ugdymo kokybė  

pagerėjo,  dalis. 

Proc. 60 80 2023-12 

01 

 

Siekti   kokybiško  ir inovatyvaus  ugdymo(-si) proceso, 

atliepiančio   šiuolaikinius ugdymo tikslus, taikant 

visuminio ir montesorinio ugdymo principus.   

Vaikų tėvų /globėjų, 

teigiamai vertinančių 

skirtingų ugdymo 

modelių paslaugų 

kokybę, dalis.  

Proc. 60 80 IV ketvirtis 

01 Pagerinti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo(si) rezultatus, diegiant ugdymo 

turinio inovacijas.  

Metiniame mokyklos 

veiklos vertinime 

nustatytų  sėkmingai 

įgyvendintų projektų, 

montesorinio ugdymo 

taikymo, ugdymo turinio 

skaitmenizavimo dalis.    

Proc. 60 80 IV ketvirtis 

01 Tiriamoji veikla:  Direktorė  Tyrimų  naudojamų   Proc. 60 80 2023-04, 11  



Vidaus auditas, 

Tėvų apklausa ,,Vaiko 

ugdymo kokybė“  

ugdymo kokybei nustatyti 

dalis.   

02 Metodinės veiklos 

organizavimas, analizuojant 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

sėkmės istorijas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Grupių 

mokytojai 

Mokytojų,  dalyvaujančių  

gerosios patirties 

sklaidoje, ugdymo turinio 

atnaujinime, dalis.  

Proc. 50 75 2023-10 

 

03 MT posėdis „Ugdytinių 

pasiekimų vertinimo įtaka 

ugdymo proceso 

organizavimui ir 

tobulinimui, naujos PU 

programos įgyvendinimo 

aspektai“.   

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

IU/PU  amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

lygio, atitinkančio vaiko 

raidą, dalis. 

Proc. 80 90 2023-02 

 02 Ugdomajame procese taikyti  M. Montessori 

pedagogikos principus.   

Montessori pedagogikos 

įgyvendinimo  įstaigos 

grupėse dalis. 

Proc. 30 90 2023  

01 Priešmokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimas   

montesorinio ugdymo 

grupėse. 

Montesorinio 

ugdymo grupių 

mokytojai 

Tėvų /globėjų, spec. 

mokytojų  teigiamai 

vertinančių PU 

programos įgyvendinimą 

montesorinio ugdymo 

grupėse, dalis.   

Proc. 80 90 2023 -09 

02 

 

Įtraukti  bendruomenę į  tikslingą ugdymo  turinio 

planavimą, ugdymo turinio atnaujinimą, skatinti 

mokytojų lyderystę buriant konsultantų, lektorių grupes.  

Mokytojų, įsitraukusių į 

nuolatinį   profesinių 

kompetencijų tobulinimą, 

aktyvų dalyvavimą 

ugdymo turinio 

atnaujinime,  dalis. 

Proc. 50 80 2023  

01 Tobulinti įstaigos darbuotojų motyvaciją, siekiant 

veiklos kokybės.    

Darbuotojų, 

inicijuojančių ir 

organizuojančių  

švietėjiškus, kultūrinius  

renginius dalis. 

Proc. 50 80 2023-11 



01 Kvalifikacijos seminarai 

planavimo, ugdymo turinio 

atnaujinimo tema. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Mokytojų, išklausiusių 

kvalifikacijos seminarą, 

dalis.   

Proc. 0 80 2023 -03, 10  

02 Darbo grupių įveiklinimas 

planavime, ugdymo 

proceso įgyvendinime.  

Direktorė  Mokytojų, dalyvaujančių 

darbo grupėse, dalis.  

 

Proc. 50 60 2023 – 08  

  02 Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę įgalinančią 

įgyvendinti patirtinio ugdymo idėjas.      

Veiksmingai 

organizuotų, 

įgyvendintų  

prevencinių programų, 

ekologinių, 

sveikatinimo  projektų, 

STEAM veiklų,  dalis.  

Proc. 30 80 2023-12 

   01  Tęstiniai projektai:  

Panevėžio gamtos 

mokykla- „Už vieną 

trupinėlį čiulbėsiu visą 

vasarėlę“. 

Panevėžio muzikos 

mokykla- „Muzikos taku“. 

Rožyno progimnazija- 

„Būsiu pirmokas“.  

Rožyno bendruomene – 

„Auginame sodą kartu“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

mokytojai  

Bendruomenės narių,   

ugdytinių,   

tėvų/globėjų,   

socialinių  partnerių 

aktyviai dalyvavusių  

vykdomų projektų 

veikloje,  dalis.     

Proc.  

Proc.  

Proc.  

Proc. 

50 

60 

50 

40 

80 

80 

60 

60 

2023-09 

02 Šalies asociacijų veiklos, 

projektai:  

„Sveikatos želmenėliai“,  

„Lietuvos mažųjų 

žaidynės“,  

„Futboliukas“ . 

 

 

Jolita 

Gritėnienė 

Jurgita 

Pociuvienė  

 

Grupių, dalyvaujančių 

socialinio emocinio 

ugdymo, sveikatos 

stiprinimo programose, 

dalis.  

 

Proc. 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

03 Vaikų pažinimo,  

saviraiškos renginiai:  

akcijos,  pramogos, 

parodos,  teatrinė veikla 

Grupių 

mokytojai 

Vykusių  renginių:  

akcijų 

pramogų 

parodų 

 

Vnt.  

Vnt.  

Vnt. 

 

2 

8 

5 

 

3 

11 

7 

2023  



(Saviraiškos renginių 

planas).   

teatrinių veiklų,  

skaičius.  

Vnt. 

 

0 1 

   04 Sporto šventė „Sportuojame 

kartu: mama, tėtis aš ir tu“.  

Lilija 

Kryževičienė  

Tėvų/globėjų dalyvavusių 

renginyje teigiamai 

vertinusių dalis. 

Proc. 

 

60 

 

 

90 

 

 

2023-10 

02 

 

Atvira kaitai bendruomenė  Mokytojų įsitraukusių į 

nuolatinį profesinių 

kompetencijų tobulinimą 

dalis. 

Proc. 50 80 2023-12 

01 Siekti pedagoginio meistriškumo ir ugdymo kokybės 

santykio. 

Mokytojų dalyvaujančių  

profesinio meistriškumo, 

kompetencijų tobulinime 

dalis.  

Proc. 50 80 2023 

01 Vykdyti pedagoginio ir nepedagoginio personalo 

darbo įsivertinimą – metinį pokalbį. 

Įvykusių  metinių 

pokalbių  skaičius. 

Vnt, 1 2 2023-01, 03 

01 MT posėdis  „Mokytojų 

kompetencija ir nuolatinis 

profesinis tobulėjimas, 

įtaka ugdymo proceso 

kokybei“.  

Direktorė  Mokytojų įsivertinusių 

praktinę veiklą dalis.  

Proc. 100 100 2023-06  

02 Nuolat atnaujinti ir tobulinti pedagogo profesinę 

kompetenciją, įgalinančią efektyviai įgyvendinti  

švietimo politikos pokyčius. 

Mokytojų dalyvaujančių 

kvalifikaciniuose 

renginiuose dalis.  

Proc. 50 90 2023 

01 Vykdyti atestacijos programas  Įgyvendintos 2023 metų  
atestacijos programos 
dalis. 

Proc. 60 100 II pusmetis 

01 

 

Vyr. mokytojas, mokytojas 

metodininkas. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Mokytojų įgijusių 

aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją  dalis. 

Vnt. 

 
0 2 2023m. II p. 

03 Kvalifikaciniuose renginiuose nagrinėti mokytojų veiklos 

strategijas nukreiptas į nuolatinio pozityvios patirties 

perėmimo ir įgyvendinimo galimybes. 

Mokytojų dalyvavusių 

kvalifikaciniuose 

renginiuose dalis. 

Proc. 40 85 
II, IV 

ketvirčiai 

01 Organizuoti kvalifikaciniai renginiai  Įstaigos mokytojų   

organizuotų 

kvalifikacinių renginių 

Vnt. 0 5 I, II, IV, 

ketvirčiai 



skaičius. 

01  „Gyvūnų gimnastika“. 

   

 

Judesio 

korekcijos 

mokytoja   

Mokytojų dalyvavusių 

sveikatinimo 

kvalifikaciniame 

renginyje dalis. 

Proc. 0 80 2023-02 

02 ,,Vaikų rengimas mokyklai 

montesoriniame ugdyme“.  

PU mokytoja  Mokytojų susipažinusių 

su montesoriniu ugdymu 

dalis.    

Proc. 40 90 2023-10 

03 Autorinis  seminaras 

„Vaikų kalbėjimo 

sutrikimai, įveikimo 

galimybės“. 

Logopedė   Mokytojų dalyvavusių 

kvalifikaciniame 

seminare dalis. 

Proc. 0 90  

 

2023-05 

04 ,,Emocijų valdymo būdai“.  Psichologė   Mokytojų dalyvavusių 

kvalifikaciniame 

renginyje dalis.  

Proc. 0 90  2023-11 

05 13 pamoka „Montesorinė 

aplinka – pagalba vaiko 

pažinimui“.  

Montesorinių 

gr. mokytojai 

Mokytojų susipažinusių 

su montesorinio ugdymo 

specifika dalis. 

Proc. 40 80  2023-04 

03 

 

Vaiko raidą stimuliuojanti  aplinka Atnaujintų ir 

įrengtų lauko ugdymosi 

erdvių, skaičius.  

Vnt. 

Vnt. 

 

1 

0 

4 

1 

2023 

01 Sudaryti sąlygas ir aktyvinti mokytojus „lauko“ 

pedagogikos idėjų įgyvendinimui, papildant ir įrengiant 

naujas erdves, organizuojant jose ugdytinių veiklas. 

Mokytojų, ugdytinių, 

tėvų (globėjų),  socialinių  

partnerių  dalyvavusių 

įgyvendinant ,,Lauko“ 

pedagogikos idėjas, dalis.  

Proc. 50 80 2023 

01 Atnaujinti ir įrengti lauko 

laboratorijas ir jų įranga. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Įrengtų lauko laboratorijų 

ir įsigytos įrangos 

skaičius 

Vnt. 

Vnt.  

1 

0 

 2 

1 

2023 

01 Lauko laboratorijos   Grupių 

mokytojai  ir 

pavaduotoja 

ugdymui 

Tyrinėjimų erdvių 

papildytų  nauja įranga 

skaičius. 

Vnt. 1 2 2023-05 

  Metrologijos stotelė direktoriaus Naujai įrengta erdvė Vnt. 0 1 2023-06 



darželio sode. pavaduotoja 

ugdymui 

gamtos reiškinių 

stebėjimui ir matavimo 

prietaisų pažinimui 

skaičius. 

02 Tyrinėjimo sienelės grupių 

aikštelėse. 

Grupių 

mokytojai  

Įrengtų tyrinėjimo 

sienelių  ankstyvojo 

amžiaus vaikams lauko 

aikštelėse skaičius.  

Vnt. 0 2 2023-04 

02 Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinio ugdymo  

reikalavimus atitinkančią ugdymo(si) ir darbo aplinką 

įstaigos vaikams ir darbuotojams. 

Atnaujintos ir patrauklios  

aplinkos dalis. 

Proc. 60 85 2023 

01  Atnaujinti edukacinės aplinkas   Įrengtų žaliųjų erdvių, 

žaidimo aikštelių  

mokyklos teritorijoje 

atnaujinimas ir įsigytų 

IKT priemonių  skaičius   

Vnt. 

 

Vnt. 

 

Vnt. 

1 

 

1 

 

21 

2 

 

1 

 

22 

2023 

01 Pavėsinių dangos keitimas.  Ūkvedė   Pakeistų pavėsinių dangų 

skaičius  

Vnt. 0 1 2023-07  

02 Sporto aikštyno įrangos 

atnaujinimas, papildymas.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Atnaujinta sporto 

aikštyno įranga skaičius  

Vnt. 1 2 2023-06 

03 

 

IKT atnaujinimas ir  

įsigijimas: SMART 

LENTA grupėje,  

kompiuteriai,  laminavimo 

aparatas, išmanieji žaislai. 

Ūkvedė  Įsigytų ir naudojamų 

SMART lentų skaičius, 

kompiuterių skaičius, 

laminavimo aparatų 

skaičius, 

išmaniųjų žaidimų 

skaičius. 

 

Vnt. 

Vnt, 

 

Vnt. 

 

Vnt. 

 

1 

21 

 

2 

 

0 

 

2 

22 

 

3 

 

1 

2023 

03 Telkti įstaigos bendruomenę, kurti aplinką 

reprezentuojančią įstaigos tradicijas ir savitumą.  

Saugios, ugdytinių 

poreikius ir HN 

reikalavimus 

atitinkančios  aplinkos 

dalis.  

Proc. 80 10 

0 

2023 



01 Pagerinti vaikų fizinės sveikatos ir sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymąsi lauko edukacinėse 

aplinkose. 

Atnaujintų, įrengtų erdvių 

vaikų žaidybinei ir kitai 

aktyviai veiklai vykdyti 

dalis. 

Proc. 70 95 2023 

01 Sveikatos ir aromaterapijos  

takas sode.   

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui   

Atnaujintų lauko erdvių 

skirtų pojūčių lavinimui ir 

plokščiapėdiškumo 

profilaktikai dalis. 
Proc. 

50 90 2023-05 

02 Lauko biblioteka.  

Žalioji jurta.  

Montesorinio 

ugdymo grupių 

mokytojos  

 

Įrengtų erdvių skirtų 

saviraiškos ir bendravimo 

įgūdžių lavinimui dalis. 

50 100 2023-04 

02 Pagerinti ugdymosi aplinkų estetinį vaizdą.  Mokytojų, teigiančiu, kad 

pagerėjo aplinkų estetinis 

vaizdas, dalis 

Proc. 75 85 2023 

01 Informaciniai stendai 

laiptinėse.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui   

Naujai įrengtų 

informacinių stendų 

skaičius. 

Vnt. 

2 4 2023-02 

02 Pavėsinių sienų 

dekoravimas.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui   

Dekoruotų pavėsinių 

sienų skaičius. 

Vnt. 2 4 2023-05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

2022 metams  

(bazinis biudžetas) 

Asignavimai 

biudžetiniams  

2023 metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO    

1.1. Išlaidoms 618,1 661,1 

              iš jų darbo užmokesčiui 503,2 543,6 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI   

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:   

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 325,4 345,8 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės 

funkcijoms atlikti (VBSF)  

- - 

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) 

- - 

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 48,3 57,8  

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 242,1 255,9 

2.1.6. Paskolos lėšos (P) - - 

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) - - 

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:   

2.2.1.Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 2,3 1,6 

2.2.2.Rėmėjų lėšos (RL) - - 

2.2.3. Kiti šaltiniai - - 

 

 


