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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DIEMEDIS“ 2022–2024 METŲ PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Tikslas – pasiruošti sėkmingam priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo  (toliau – UTA) įgyvendinimui lopšelyje-darželyje 

,,Diemedis“. 

Uždaviniai: 

 

1. Situacijos įsivertinimas mokykloje, strateginių veikimo  krypčių, susijusių su BP įgyvendinimu numatymas 

2. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui; 

3. Organizuoti PUTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą; 

4. Vykdyti PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėseną. 

Eilės 

Nr. 

Priemonės Terminas Ištekliai Atsakingi 

asmenys 

 

Laukiamas rezultatas 

1. Situacijos įsivertinimas mokykloje, strateginių veikimo  krypčių, susijusių su BP įgyvendinimu numatymas 

 

1.1. 

 

Situacijos įsivertinimas, siekiant 

išsiaiškinti mokytojų požiūrį į 

atnaujintą ugdymo turinį, bendrąsias 

kompetencijas, kvalifikacijos kėlimo 

poreikį.  

Iki 2022 

m. spalio 

31 

Finansiniai ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Atliktas mokyklos pažangos, 

išteklių, galimybių  analizė ir 

mokytojų profesinių kompetencijų 

bei įgūdžių įsivertinimas padės 

priimti strateginius susitarimus, 

reikalingus pasirengti darbui su 

atnaujintomis Bendrosiomis 

programomis.  

 



1.2. 

 

Suburti atnaujinto ugdymo turinio  

įgyvendinimo ir koordinavimo 

komandą. 

 

Iki 2022 

m. rugsėjo 

30 d. 

Finansiniai ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Direktoriaus įsakymu patvirtinta 

UTA komanda. Susitarta dėl 

strateginių veikimo  krypčių, 

susijusių su BP įgyvendinimu. 

1.3. Įgalinti mokytojus kartu kurti 

unikalų UT pagal atnaujintų BP 

rekomendacijas. 

 

2024 m. Finansiniai ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Aptarti projektuose taikomus 

metodus, kuriamas aplinkas, 

parenkamas priemones, galimybes 

aktyviam vaiko dalyvavimui. 

1.4. Priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų 

susirinkimų organizavimas  

 

Iki 2022 

m. spalio 

31 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bent 80% tėvų dalyvavimas 

renginiuose skatins 

bendruomeniškumą, empatiją. 

2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas PUTA diegimui 

2.1. Dalyvavimas mokymuose, 

konferencijose, pristatymuose PUTA 

temomis. 

Iki 2023 

m. rugsėjo 

1 d. 

Finansiniai ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

50 % komandos narių dalyvavimas 

įvairiuose renginiuose, leis 

stiprinti mokytojų gerosios 

patirties sklaidą ir kolegialų 

mokymąsi. 

2.2. Mokymai lopšelio-darželio 

,,Diemedis“ mokytojams, švietimo 

pagalbos specialistams. 

Iki 2023 

m. rugsėjo 

1 d. 

Finansiniai ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

100 % mokytojų susipažins su PU 

bendrosiomis kompetencijomis ir 

jų raiška atnaujintose programose. 
Per praktinių pavyzdžių analizę ir 

ugdymo veiklos situacijų 

modeliavimą bus atskleistos  

atnaujintos Priešmokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimo galimybės. 

2.3. POKYČIO VALDYMO LYDERYSTĖ 

Palankios aplinkos mokytojo darbui 

sukūrimas. 

Iki 2023 

m. kovo 1 

d. 

Finansiniai ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Komandos veikimas orientuotas į 

palankios psichologinės ir fizinės 

aplinkos kūrimą mokytojo darbui. 

2.4. Reikalingų ugdymo priemonių 

įsigijimas bei erdvių pritaikymas 

pagal lopšelio-darželio ,,Diemedis“ 

numatytus prioritetus. 

Iki 2023 

m. rugsėjo 

1 d. 

Finansiniai ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Pagal esamas  finansines 

galimybes įsigytos reikalingos 

ugdymosi priemonės ir pritaikytos 

erdvės. 



3. Uždavinys. Organizuoti PUTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą 

3.1. Sistemingai teikti informaciją apie 

pasirengimą dirbti pagal atnaujintas 

BP procesus visiems 

suinteresuotiesiems asmenims.  

 

1 kartą per 

du 

mėnesius 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įdiegtas mokyklos internetinėje 

svetainėje papunktis UTA- padės 

užtikrinti savalaikę informacijos 

sklaidą visai mokyklos 

bendruomenei, socialiniams 

partneriams. 

3.2. Virtualios metodinės medžiagos 

pateikimas tėvams, mokytojams el. 

dienyno „Mūsų darželis“ 

priemonėmis ir patalpinimas 

internetinėje svetainėje 

www.lddiemedis.lt 

I leidinys   PU I knyga PATIRČIŲ 

ERDVĖS 

II leidinys  PU II knyga PATIRČIŲ 

ERDVĖS 

Leidinys    PU priedas PROJEKTŲ 

METODAS 

Leidinys    PU priedas INFORMATINIS 

MĄSTYMAS 

Leidinys    PU priedas STEAM 

 

Iki 2022 

m. rugsėjo 

30 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Virtualios metodinės medžiagos 

pateikimas tėvams, mokytojams 

užtikrins susitarimus dėl laukiamų 

rezultatų grįžtamąjį ryšį. 

3.3. PU_Infografiko patalpinimas 

internetinėje svetainėje 

www.lddiemedis.lt 

Iki 2022 

m. rugsėjo 

30 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Informacijos pateikimas vizualiu 

būdu leis greičiau ir suprantamiau 

įsisavinti informaciją apie PUTA 

procesus. 

http://www.lddiemedis.lt/
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-I-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-I-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-II-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-II-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-PROJEKT%C5%B2-METODAS.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-PROJEKT%C5%B2-METODAS.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-INFORMATINIS-M%C4%84STYMAS.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-INFORMATINIS-M%C4%84STYMAS.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-STEAM.pdf


3.4. Socialinių partnerių įtraukimas į 

bendras PU veiklas. 

Iki 2023 

m. rugsėjo 

1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Veikiant kartu atsiras galimybių 

plėtoti ir stiprinti 

bendradarbiavimą. Tinklaveika 

skatins kurti veiklų įvairovę, 

praturtinančią visų kompetencijų 

(socialinės ir emocinės, pažinimo, 

pilietiškumo, kūrybiškumo, 

kultūrinės komunikavimo ir 

skaitmeninės) ugdymą. Veikiant 

kartu skatinamas socialinių 

partnerių domėjimasis ugdymo 

turinio ir proceso pokyčiais. 

3.5. Konferencijos, diskusijos, 

konsultacijos su bendradarbiavimo 

partneriais lopšeliais-darželiais ir 

pradinio ugdymo mokytojais.  

Iki 2023 

m. rugsėjo 

1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Pedagogų bendravimas ir 

bendradarbiavimas su kitais 

pedagogais  padės greičiau 

pastebėti pozityvius ir neigiamus 

pokyčius, išgrynins tobulintinas 

sritis. 

3.6. Mokytojai reflektuoja savo profesinę 

veiklą ir savirefleksiją taiko 

kompetencijoms įsivertinti, stipriesiems 

bei tobulintiniems profesinės veiklos 

aspektams išskirti. 

 

Iki 2024 

m. rugsėjo 

1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 

padeda prasmingiau ir efektyviau 

perplanuoti teikiamų paslaugų 

pasiūlą, numatyti didesnę jų paklausą 

ir sukuriamą vertę mokyklai. 

4. Uždavinys. Vykdyti PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėseną 

 

4.1. Stebėsenos rodiklių dėl PUTA 

sukūrimas ir stebėsenos vykdymas. 

Iki 2023 

m. rugsėjo 

1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

atnaujinto 

ugdymo 

turinio  

įgyvendinimo 

ir 

koordinavimo 

komandą 

UTA komandoje parengiamas 

stebėsenos rodiklių projektas, 

teikiamas svarstyti mokytojoms, 

gaunami pasiūlymai. Patvirtinami 

stebėsenos rodikliai, vykdoma 

stebėsena sutartu periodiškumu. 



4.2. Vadyba 
Planavimas ir organizavimas 

Iki 2022 

m. spalio 

31 d. 

  Į mokyklos metinius planus 

įtrauktos pasirengimo dirbti pagal 

atnaujintas BP veiklos, numatyti 

atsakingi asmenys. 

4.3. Motyvuoti ir skatinti mokytojus, 

kurie sėkmingai taiko atnaujintas BP. 

 

Iki 2024 

m. rugsėjo 

1 d. 

Finansiniai ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Patvirtintas mokytojų motyvavimo 

priemonių planas. 

4.4. Bendradarbiavimo grįžtamojo ryšio 

užtikrinimas 
Kasmet    Įstaigos ataskaitose atsispindi 

diskusijų su darbuotojais, paslaugų 

gavėjais (mokytojais, švietimo 

pagalbos specialistais, vadovais, 

mokinių tėvais), socialiniais 

partneriais ir kitais suinteresuotais 

asmenimis (steigėjais, Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos 

atstovais ir panašiai) ir jų 

refleksijų apibendrinti rezultatai 

(susisteminti apklausų, sutelktųjų 

grupių diskusijų ir kitų tyrimų 

duomenys) dėl BP įgyvendinimo 

ugdymo įstaigose. Apmąstoma ir 

veiklos planavimo dokumentuose 

įsivardijama, kas, remiantis 

grįžtamuoju ryšiu, bus keičiama 

kitais metais. 

 

 

 


