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PANEVĖŢIO LOPŠELIO-DARŢELIO ,,VAIVORYKŠTĖ“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių 

Panevėžio miesto savivaldybės n-(n+2) 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: 

Siekiant tobulėti ir nuolat gerinti įstaigos aplinką bei veiklą, labai svarbi tėvų nuomonė vaikų ugdymo bei 

įstaigos veiklos klausimais.Todėl labai svarbu nuolat analizuoti vaikų tėvų nuomonę, jų lūkesčius ir 

perspektyvas. Išanalizavus tėvų lūkesčius ir poreikius, galima efektyvinti vadovo, mokytojo, vaiko veiklą, 

siekiant aukštesnės ugdymo kokybės. 

1. Tobulinti ugdymo procesą, taikant naujausias ugdymo tendencijas. 

2. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.                                                                                                                 

3. Modernizuoti ugdymo(si) erdves atnaujinant mokymo(si) priemones. 



 

Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija 

(iki ½ A4 lapo) 

Lopšelis-darželis orientuotas į patirtinį ugdymą(si). Ši kryptis reglamentuota lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ 

ikimokyklinio ugdymo programoje ,,Vaikystės spalvos“, Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje. 

Lopšelis-darželis priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, pasirinkęs sveikos gyvensenos kryptį, 

puoselės sveikos gyvensenos idėjas, vykdys ,,Mažieji sveikuoliai“ (2020-2025 m.) programą. Toliau bus 

tęsiamas SEU Ikimokyklinio ugdymo programos ,,Kimochis“įgyvendinimas. 

2023 m. lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“ tęs tarptautinės programos „Zipio draugai“ metodinio centro funkcijas 

Panevėžio  apskrityje: organizuos programos viešus renginius, talkins juos organizuojant bei pravedant; priims, 

kaupsbei skleis informaciją programos dalyviams, tėvams; konsultuos programoje dalyvaujančius pedagogus ir 

kt.Esame STEAM mokyklų tinklo nariai, vykdomas STEAM veiksmų planas. Tęsime bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais. Įstaiga vykdys Tarptautinio Solidarumo korpuso savanorystės projektą ,,Volunteering 

for Solidarity Education“ (Projekto Nr. 2021-1-L02ESC51-VTJ-000037459 projektas tęstinis) 2022-01-10 – 

2023-05-31. Rengiamas Erasmus+ projektas. Dėmesys toliau bus skiriamas vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos, 

skaičiavimo ir matavimo gebėjimų ugdymui, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis gebėjimams gerinti, 

STEAM elementų integravimui į ugdymosi procesą, vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui, tvarumo 

idėjų įgyvendinimui bei sistemingos r veiksmingos švietimo pagalbos teikimui. 

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar 

jos projektas ir t.t.) 

Priedas Nr. 1: ,,Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“. 

 

 

 

 

 

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

Vykdytojas, 

projekto 

vadovas ar 

pareigybė 

Tikslo, uţdavinio, priemonės, papriemonės, 

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

 

 

Įgyvendi

nimo 

terminas 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

2022 

metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultata

s 

2023 

metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultata

s 

01 Tenkinti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  ugdymo 1.Vykdomų ugdymo Vnt. 11 15 I-IV ketv.  



poreikius. programų, projektų 

skaičius. 

2. Vaikų tėvų patenkintų 

teikiamų ugdymo 

paslaugų kokybe, dalis 

nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.) 

 

 

 

Proc. 

 

 

 

92 

 

 

 

95 

 

 

 

 

II ketv. 

 

01 01 Siekiant kiekvieno vaiko pažangos, tikslingai parinkti ir taikyti 

inovatyvias ugdymo strategijas, metodus, priemones, pagrįstas vaikų 

žaidybine patirtimi. 

Mokytojų, naudojančių 

IKT, kuriančių darnias 

bei tvarias ugdymosi 

aplinkas,dalis. 

 

Proc.  44 60 I-IV  

ketv. 

01 01 01 Ikimokyklinio ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų 

įgyvendinimas. 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, 

dalis. 

Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, 

dalis. 

Proc. 

 

 

 

 

 

 

Proc. 

78 

 

 

 

 

 

 

86 

88 

 

 

 

 

 

 

93 

I-IV ketv. 

01 Savalaikės švietimo pagalbos 

vaikams teikimas. 

Švietimo pagalbos 

specialistai, 

pedagogai VGK 

Vaikų, kuriems teikta 

pagalba, skaičius. 

Sk. 45 45 I-IV ketv.  

02 Savalaikės švietimo pagalbos 

vaikams teikimas, kuriems skirtas 

privalomas ugdymasir t. t. 

Švietimo pagalbos 

specialistai, 

pedagogai. 

Vaikų, kuriems skirtas 

privalomas ugdymas, 

skaičius. 

Sk. 3 2  I-IV 

ketv. 

   03 IT įrankių projektų metodo 

taikymas ugdymo procese. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės grupės 

mokytojos. 

Veiklos taikant projekto 

metodą. 

Proc. 

 

 

 

13 

 

 

 

 

30 I-IV ketv. 

   04 STEAM veiklų 2023 m.plano 

įgyvendinimas. 

STEAM darbo 

grupė 

Parengta ataskaita apie 

STEAM veiklų 2023 m. 

plano įgyvendinimą. 

STEAM veiklos 

Vnt. 1 

 

1 Gruodis 



patalpintos 

www.ldvaivorykste.lt 

 

01 01 02 Taikyti įvairias inovacijas ugdymo vaikų poreikiams tenkinti. Mokytojų dalis taikančius 

inovacijas tobulinant 

pažinimo ir komunikacinė 

kompetencijas. 

Proc. 40 56 I-IV ketv. 

01 Vaikų ugdymo per patirtį 

užtikrinimas organizuojant per 

pažintinę veiklą 

Mokytojai Suorganizuotos pažintinės 

veiklos, išvykos 

Vnt. 17 25 I-IV ketv. 

02 Sporto ir sveikatos veiklų 

įgyvendinimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, vaiko 

maitinimo ir 

higienos 

administratorius 

 

Sporto ir sveikatinimo 

projektų įgyvendinimas. Į 

veiklas įtrauktuugdytinių, 

tėvų, darbuotojų dalis. 

Proc. 70 90 I-IV ketv. 

   03 Atliktas tyrimas „Vaikų adaptacija 

darželyje“.  

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, metodinė 

grupė 

Vaikų  saugiai ir gerai 

besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis. 

 

Proc. 97 

 

98 III ketv. 

01 01 03 Edukacinių erdvių kūrimas į STEAM orientuotoms ugdymo 

veikloms organizuoti. 

Ugdytinių dalyvaujančių 

STEAM veiklose dalis. 

Proc. 77 88 2023 m. 

   01 Priemonių skirtų STEAM 

laboratorijai įsigijimas, kitų 

atnaujinimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įsigyta edukacinių 

inovatyvių ugdymo 

priemonių vaikų  

inžinerinių, matematinių, 

technologinių gebėjimų 

ugdymui.                                                       

Vnt. 52 56  

 

II-III 

ketv. 

   02 ,,Robolabas“ veiklų lankymas. Priešmokyklinių gr. 

mokytojai 

Vaikų skaičius, 

dalyvaujančių 

,,Robolabas“ veiklose. 

Vnt. 16 20 I-IV ketv. 

Viena 

kartą į 

savaitę  

   03 STEAM veiklos“Vaivorykštukų 

laboratorijoje”. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, metodinė 

Ugdytinių, dalyvaujančių 

STEAM veiklose 

,,Vaivorykštukų 

Proc. 80 91  

I-IV ketv. 

Viena 

http://www.ldvaivorykste.lt/


grupė laboratorijoje”, dalis nuo 

bendro vaikų skaičiaus 

(proc.). 

 

kartą į 

savaitę 

   04 Suorganizuotos gerosios patirties 

sklaida tarp darželio pedagogų 

STEAM tema. 

Direktoriaus 

pavaduotojasugdy

mui, metodinė 

grupė 

Mokytojų, dalyvaujančių 

gerosios patirties 

sklaidoje, dalis nuo 

bendro mokytojų 

skaičiaus (proc.). 

 

Proc. 50 61  

 

II-IV 

ketv. 

02 Stiprinant bendradarbiavimą, skatinant lyderystę, plėtojant tradicijas, gerinti 

kokybišką vaikų ugdymą (si). 

 

Darbuotojų, 

dalyvaujančių 

mokymuose ir 

tobulinančių kvalifikaciją, 

dalis. 

Proc. 84 95 I-IV ketv. 

02 01 Stiprinti mokytojų kolegialų mokymąsi ir gerosios patirties sklaidą. 

 

Mokytojų, dalyvaujančių 

gerosios patirties 

sklaidoje, skaičius (proc.). 

 

Proc. 90 100 I-IV ketv. 

02 01 01 Vykdyti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, telkimą, įtraukiant 

ir tėvų švietimą. 

1.Mokytojų skaičius, 

tobulinusių skaitmenines 

kompetencijas. 

2. Mokytojų skaičius, 

tobulinusių 

kompetencijas, 

reikalingas įtraukties 

principui. 

3. Mokytojų skaičius, 

tobulinusių ugdymo 

praktikos ir didaktikos 

tema. 

Vnt. 12 

 

 

 

2 

 

 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

 

7 

 

 

 

 

18 

 

 

I-IV ketv. 

   01 Kolegialaus mokymosi 

organizavimas, pasitelkiant ,,13-tos 

pamokos“ metodą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Pravestos ,,13-os 

pamokos“ veiklos miesto 

mokytojoms. 

Vnt. 2 2 II-IV 

ketv. 

   02 Darbuotoju kvalifikacijos 

tobulinimo organizavimas, jų 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Parengta ilgalaikė 

mokymosi programa. 

Vnt. 1 1 II-IV 

ketv. 



telkimas. ugdymui 

   03 Šviečiamojo pobūdžio renginių 

organizavimas tėvams. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Suorganizuoti renginiai 

aktualiomis temomis, 

pasikviečiant lektorius, 

specialistus/dalyvaujančių 

tėvų proc.dalis. 

Vnt./p

roc. 

2/30 2/40 Gegužė-

spalis 

02 02 Plėtoti tikslines partnerystes. Įgyvendintos 

bendradarbiavimo 

sutartys (dalyvavimas 

švietimo ir mokslo 

institucijose, žinių 

pritaikymas ugdymo 

procese ir valdyme, proc. 

Proc. 30 50 2023 m. 

02 02 01 Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

(Šiaulių techninės kūrybos centras, Šiaulių 

lopšelis-darželis ,,Berželis“, Šiaulių 

,,Didždvario“ gimnazija, Panevėžio 

lopšeliai-darželiai ,,Vyturėlis“, 

,,Dobilas“,,,Gintarėlis“,,, Kastyčio 

Ramanausko“, Visuomenės sveikatos 

biuras, Panevėžio kolegija, PRC 

,,Robolabas“) plano įgyvendinimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Renginių su socialiniais 

partneriais plano  

įgyvendinimas, proc. 

Proc. 50 70 I-IV ketv. 

   01 Bendradarbiavimas ir bendravimas 

su tėvais, aptariant vaiko pažangą 

įtraukianti ugdymo procesus. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

specialistai, 

susirašinėjimai  

www.musudarzelis.

lt 

Įvykę 2 grupių 

susirinkimai, kuriuose 

aptariamas ugdytinių 

pasiekimų lygis/vaiko 

pažanga ir pasiekimai. 

Vnt. 5 8 I-IV ketv. 

   02 Sudaryti bendradarbiavimo sutartis. Direktorius Bendradarbiavimo 

sutartys. 

Vnt. 2 1 I-IV ketv. 

03 Lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ materialinės ir techninės bazės stiprinimas Grupių aprūpinimas 

šiuolaikinėmis 

edukacinėmis 

priemonėmis, skaičius. 

Vnt. 29 35 II-IV 

ketv. 

http://www.musudarzelis.lt/
http://www.musudarzelis.lt/


03 01 Modernizuoti vidines ir lauko edukacines aplinkas, siekiant ugdymosi 

poreikių tenkinimoir vaikų saugumo  

Įsigytų ir naudojamų 

priemonių skaičius. 

Vnt. 27 36  

II-IV 

ketv. 

03 01 01 Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis 

užtikrinimas 

Turtinamų tyrinėjimo 

zonų skaičius. 

 

Vnt. 6 8  

II-IV 

ketv. 

01 Plėtoti vaikų ugdymą netradicinėse 

vidaus ir lauko erdvėse, už įstaigos 

ribų. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Organizuotų ugdomųjų 

veiklų  skaičius. 

 

Vnt. 20 35 I-IV ketv. 

   02 Bendruomenės narių (tėvai, 

darbuotojai) įtraukimas į 

ugdymo(si) aplinkų kūrimą. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Veiksmingai organizuotų 

ugdymui(-si) skirtų į 

ugdymo aplinkų kūrimą 

narių dalis nuo bendro jų 

skaičiaus. 

Proc. 60 85 II-III 

ketv. 

   03 Organizuotos bendruomenės narių 

kūrybinės dirbtuvės ugdymo 

aplinkų kūrimui. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Kūrybinių dirbtuvių 

skaičius.  

Vnt.  1 2 II,IV 

ketv. 

   04 Saugių ugdymo (si) sąlygų 

sudarymas vaikų judėjimui 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1. Įrengtų naujų lauko 

erdvių skaičius. 

2. Papildyto sporto 

inventoriaus skaičius.  

Vnt. 5 

 

27 

7 

 

95 

II,IV 

ketv. 

   05 Atnaujinti informacinių ir 

komunikacinių technologijų įrangą 

ir priemones. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.Atnaujintų IT 

priemonių skaičius 

(edukacinių robotų, 

planšečių, interaktyvių 

priemonių). 

2. Įsigytų interaktyvių 

lentų skaičius. 

Vnt. 10 

 

 

 

 

0 

13 

 

 

 

 

1 

 

II-IV 

ketv. 

 

06 Solidarumo korpuso, ES ir kitų 

fondų remiamų projektų 

įgyvendinimas. 

Direktorius 1.Parengtų paraiškų 

skaičius 

2.Įgyvenditų projektų 

skaičius 

Vnt. 0 

2 

1 

2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1 

 

 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

2022-1 metams  

(bazinis biudţetas) 

Asignavimai 

biudţetiniams  

2023-iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO    

1.1. Išlaidoms 835,9 864,8 

              iš jų darbo užmokesčiui 695,9 724,3 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI   

2.1. Savivaldybės biudţetas, iš jo:   

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 405,5 462,3 

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) 62,0 69,7 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 367,3 331,8 

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) 1,1 1,0 

2.2.2.Rėmėjų lėšos (RL)   

2.2.3. Kiti šaltiniai   

 



 

 

 


