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PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,DIEMEDIS“ 2023 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: 

Įsivertinant įstaigos stipriąsias ir silpnąsias sritis 2022 m. kovo mėnesį buvo atliktas Platusis auditas, 

remiantis lopšelio-darželio ,,Diemedis“ Tarybos 2022-05-28 posėdžio protokolo Nr. 2 nutarimu nustatyti 

tobulintini aspektai: 

1. stiprinti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą ugdymo procese; 

2. užtikrinti psichologinę ir socialinę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams; 

3. kurti funkcionalią, sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką įstaigoje. 

Kita svarbi įstaigos metinių darbų Panevėžio lopšelis-darželis ,,Diemedis“: 



informacija(iki ½ A4 lapo)  priešmokyklinėse grupėse įgyvendinti tarptautinę socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo 

programą ,,Zipio draugai“; 

 ikimokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinti socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo  

programą ,,Kimochis“; 

 dalyvauti robotikos centre ,,RoboLabas“ edukacinėse programose; 

 modernizuoti ugdymo turinį ir aplinkas integruojant STEAM į ugdomąjį procesą; 

 tęsti dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinių ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos 

RIUKKPA veikloje; 

 patyriminei veiklai vykdyti įrengti lauko klasę. 

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar 

jos projektas ir t.t.) 

Priedas 1 ,,Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ 

 

 

 

 

 

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-ių 

metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

2023-ųjų 

metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 Tobulinti  ugdymo(si) kokybę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko 

individualius poreikius, taikant inovacijas ir modernius ugdymo 

metodus 

 

Ugdymo proceso 

tobulinimas integruojant 

projektinę veiklą, 

panaudojant IKT, 

inovatyvius ugdymo 

metodus, proc. 

Proc. 20 40 2023 



01 01 Užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, taikant 

aktyvius ugdymo metodus, priemones ir būdus 

Pedagogai, organizuos 

vaikų pažangos 

vertinimą, atsižvelgdami į 

kiekvieno vaiko 

asmenybės ūgtį, jo 

gebėjimus, proc. 

Proc. 100 

2 kartus 

per metus 

100 

2 kartus 

per metus 

2023 m. 

balandžio ir 

spalio mėn. 

01 01 01 Lopšelio-daželio ikimokyklinio ugdymo programos 

,,Vaikystės takeliais“ įgyvendinimas 

Įgyvendinti 

ikimokyklinio ugdymo 

programą, proc. 

Proc. 80 90 2023 

01 Organizuoti ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, IU 

mokytojos 

Grupių, organizuojančių 

ikimokyklinę programą, 

skaičius 

Sk. 9 9 2023 

02 Integruoti socialinių – 

emocinių įgūdžių lavinimo 

programą ,,Kimochis“ 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, IU 

mokytojos 

Socialinių-emocinių 

įgūdžių programą 

,,Kimochis“ vykdančių 

grupių skaičius 

Sk. 2 3 2023 

03 Vykdyti ikimokyklinio 

ugdymo vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimą 

atsižvelgiant į vaiko 

prigimtines galias e. dienyne 

,,Mūsų darželis“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, IU 

mokytojos 

Vaikų skaičius, kuriems 

atliktas pasiekimų 

vertinimas 

Sk. 141 150 2023 m.  

balandis ir 

gegužės mėn. 

01 01 02 Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos 

įgyvendinimas 

Priešmokyklinio ugdymo 

programą įgyvendina, 

grupių skaičius 

Sk. 2 2 2023 

01 Organizuoti atnaujintą 

priešmokyklinio  ugdymo 

programos vykdymą 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, PU 

mokytojos 

PU atnaujintos programos 

vykdymas, procentais 

Proc. 20 50 2023 



02 Vykdyti socialinių –emocinių 

sunkumų įveikimo  

programą  ,,Zipio 

draugai“ priešmokyklinio 

ugdymo grupėje. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

PU mokytoja  

Socialinių –emocinių 

sunkumų įveikimo  

programoje  ,,Zipio 

draugai“ dalyvaujančių 

vaikų skaičius  

Sk. 20 20 2023 

03 Atnaujinti ugdytinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimą pagal 

pasiekimų sritis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, PU 

mokytojos 

Vaikų skaičius, kuriems 

atliktas pasiekimų 

vertinimas 

Sk. 36 40 2023 m. 

balandis ir 

gegužės mėn. 
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Modernizuoti ugdymo turinį integruojant STEAM į 

ugdomąjį procesą 

 

Integruotos STEAM 

veiklos, procentais 

Proc. 20 30 2023-2024 

01 Tęsti laboratorijų 

tyrinėjimams ir 

eksperimentams kūrimą 

ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse grupėse 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Sukurtų laboratorijų 

grupėse skaičius 

Sk. 2 5 2023 m.  

II-III ketv. 

02 Vykdyti patirtinius 

gamtosauginius projektus 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, IU 

ir PU 

mokytojos 

Patirtinių gamtosauginių 

projektų skaičius 

Sk. 2 5 2023 

03 Ugdymo procesą vykdyti 

netradicinėse aplinkose 

RoboLabas centre, gamtos 

mokykloje, STEAM atvirtos 

prieigos centre ir kt. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Ugdymo procesas vyks 

netradicinėse aplinkose 

proc. 

Proc. 10 20 2023 

01 01 03 Užtikrinti veiksmingą švietimo pagalbos vaikams 

teikimą 

Švietimo pagalbos 

vaikams teikimas, proc. 

 

Proc. 80 100 2023 



01 Pritaikyti programas 

specialiųjų poreikių vaikams 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

logopedė, 

spec. 

pedagogas 

Programų skaičius pagal 

PPT išvadas 

Sk. 1 1 2023 

02 Organizuoti mokymus 

mokytojoms apie įtraukųjį 

ugdymą 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Mokytojų pagilinusių 

žinias apie įtraukujį 

ugdymą, skaičius 

Sk. 10 18 2023 m. 

II pus. 

01 02 Tobulinti nuolatinį ir kryptingą įstaigos pedagoginių darbuotojų 

profesinių kompetencijų augimą 

Mokymų, praktikumų ir 

konsultacijų pedagogams, 

specialistams ir kitiems 

darželio darbuotojams 

organizavimas, skaičius 

Sk. 2 6 2023 

01 02 01 Skatinti pedagogus įgyti naujų ir aukštesnių profesinių 

kompetencijų 

 

Mokytojų,  įgijusių 

aukštesnių profesinių 

kompetencijų, skaičius 

Sk. 24 24 2023 

01 Mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų metinės veiklos 

įsivertinimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų, atliekančių 

pedagogo profesijos 

kompetencijų kasmetinį 

įsivertinimą, proc. 

Proc. 100 100 2023 m.  

sausio mėn. 

02 Tobulinti mokytojų 

gebėjimus taikyti 

informacines komunikacines 

technologijas vaikų ugdymo 

procese 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai taiko IKT 

priemones ugdymo 

turiniui įvairinti, proc. 

Proc. 25 50 2023 
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Organizuoti metodinius renginius, skatinančius dalintis 

informacija iš lankytų seminarų, konferencijų ir 

metodinių renginių 

Mokytojų, dalyvavusių 

kvalifikacijos 

tobulinimosi renginiuose, 

proc. 

Proc. 95 100 2023 

01  Mokytojų pagamintų 

priemonių pristatymas 

įstaigos metodinėse dienose 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų, pristačiusių 

metodines priemones, 

skaičius 

Sk. 9 20 2023 m. 

gegužės mėn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų, sukūrusių 

metodinių priemonių 

elektroninius katalogus, 

skaičius  

Sk. 0 2 2023 m. 

lapkričio mėn. 

02  Mokytojų gerosios patirties 

sklaida įstaigoje, respublikoje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pravestų 13-tos klasės 

pamokų įstaigos, miesto 

pedagogams, skaičius 

Sk. 3 4 2023 

Skaitytų pranešimų 

skaičius 

Sk. 2 2 2023 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo programas 

skatinančias didinti pedagogų iniciatyvumą ir asmeninę 

atsakomybę 

Suorganizuotų programų 

skaičius 

Sk. 1 2 2023 

      

01 Ilgalaikė, 40 val., programa 

,,Emocinio intelekto 

ugdymas-sėkmės garantas 

ateityje“ įstaigos mokytojams 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų, dalyvavusių 

programoje, skaičius 

Sk. 22 24 2023 m. 

vasario mėn. 

02  Narystė kvalifikacijos 

tobulinimo 

programoje ,,Besimokančių 

darželių tinklas“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Tobulinimo programoje 

dalyvavusių mokytojų 

skaičius 

Sk. 22 24 2023 

   03 Organizuoti respublikinę 

konferenciją ,,Patyriminis 

ugdymas lauke“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Suorganizuotų 

konferencijų skaičius 

Sk. 0 1 2023 m. 

IV ketv. 

02 Įgyvendinti iniciatyvas įtraukiant bendruomenės narius į mokyklos 

kaitos procesus 

Mokytojų, tėvų, 

socialinių partnerių 

įsitraukimas į Mokyklos 

veiklas, proc. 

Proc. 50 85 2023 

02 01 Skatinti bendruomenės narių vidinę komunikaciją įgyvendinant 

bendras idėjas, organizuojant bendrus renginius 

Tėvai, bendruomenės 

nariai dalyvaus įvairiuose 

renginiuose, šventėse, 

akcijose, talkose, proc. 

Proc. 55 80 2023 

02 01 01 Organizuoti bendrus renginius su socialiniais partneriais  Naujų bendradarbiavimo Sk. 2 3 2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sutarčių skaičius 

01 Išvyka į Naujamiesčio lopšelį-

darželį ,,Bitutė“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų, dalyvavusių 

išvykoje skaičius 

Sk. 15 15 2023 m. 

gegužės mėn. 

02 Gerosios patirties dalinimasis 

su Panevėžio lopšelio-darželio 

,,Žvaigždutė“ pedagogais 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų, dalyvavusių  

skaičius 

Sk. 15 15 2023 m. 

II ketv. 

03 Dalyvauti Panevėžio Gamtos 

mokyklos projektuose, 

renginiuose 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Dalyvavusių ugdytinių 

proc. 

Proc. 30 50 2023 

02 01 

 

02 Formuoti lopšelio-darželio įvaizdį Lopšelio-darželio 

garsinimas internetinėje 

svetainėje, spaudoje, 

rašant straipsnius, sk. 

Sk. 30 50 2023 

01 Tęsti įstaigos įvaizdžio 

formavimo priemonių plano 

vykdymą 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Įvaizdžio formavimo 

priemonių plano 

vykdymas, proc. 

Proc. 30 50 2023 

02 Tęsti ir kurti naujas įstaigos 

tradicijas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Naujų tradicijų kūrimas, 

skaičius 

Sk. 5 8 2023 

02 02 Organizuoti tėvams (globėjams) susitikimus su psichologais, 

socialiniais pedagogais ir kartu mokytis atpažinti vaikų elgesio 

problemas, ugdymosi sunkumus, daromą pažangą 

Tėvų (globėjų) 

dalyvavimas, proc. 

 

Proc. 

 

20 

 

50 

 

2023 

 

Įtraukti tėvus į procesą 

drauge vertinant vaikų 

pasiekimus ir pažangą, 

proc. 

Proc. 60 90 2023 m. 

balandžio ir 

gegužės mėn. 

02 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Vykdyti tėvų pedagoginį švietimą įvairiais vaikų 

ugdymo, sveikatos ir kitais aktualiais klausimais  

Tėvų, dalyvavusių 

renginiuose, proc. 

Proc. 20 40 2023 

01 Organizuoti PPT psichologų 

konsultacijas, paskaitas 

tėvams apie įtraukųjį ugdymą 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

VGK 

Tėvų, dalyvavusių 

konsultacijose, 

paskaitose, proc. 

Proc. 40 60 2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Švietėjiškos informacijos 

tėvams sklaida e. 

dienyne ,,Mūsų darželis“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų skaičius, 

pasidalinusių švietėjiška 

informacija 

Sk. 3 8 2023 

03 Teikti individualias 

konsultacijas tėvams apie 

ugdytinių pasiekimų 

vertinimus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, IU ir 

PU mokytojos 

 

Individualių pokalbių 

skaičius 

Sk. Ne 

mažiau 

kaip 2 per 

metus 

Ne 

mažiau 

kaip 2 per 

metus 

2023 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieškoti naujų bendradarbiavimo būdų ir priemonių su 

tėvais. 

Bendradarbiavimo 

priemonių ir būdų 

skaičius 

Sk. 4 6 2023 

01 Organizuoti atvirų durų dienas 

naujai ateinančių vaikų 

tėveliams. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Grupių skaičius, 

suorganizavusių atviras 

dienas 

Sk. 2 2 2023 m.  

III ketv. 

02 Tobulinti tėvų informavimą 

elektroniniame 

dienyne ,,Mūsų darželis“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vartotojų el. dienyno 

,,Mūsų darželis“ gavėjų 

skaičius. 

Sk. 150 170 2023  

03 Įraukti, tėvus į bendruomenės 

tradicinius renginius, šventes, 

kūrybinių darbų parodas, 

projektus. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Organizuotų renginių, 

švenčių, projektų skaičius 

Sk. 5 8 2023  

03 Užtikrinti prasmingą ir saugią vaiko savijautą, įrengiant ir 

modernizuojant vidaus ir lauko aplinkas 

 

Atnaujintų, modernizuotų 

patalpų skaičius 

Sk. 2 4 2023 m. 

II pusm. 

03 

 

 

01 Kurti dinamišką, atvirą, funkcionalią, ugdymo(si) aplinką, 

papildant ją šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis 

Įkurtų STEAM 

edukacinių erdvių, 

skaičius 

Sk. 5 11 2023  

3 01 01 Tęsti įstaigos vidaus ir lauko edukacinių erdvių 

modernizavimą. 

Įkurtų vidaus ir lauko 

edukacinių erdvių, 

skaičius 

Sk. 2 5 2023 m. 

II-IV ketv. 

  01 Atnaujinti edukacines erdves 

STEAM patirtinei veiklai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

Atnaujintų STEAM 

erdvių skaičius 

Sk. 2 5 2023 



skatinti. ugdymui, 

ūkvedė 

 

Įrengti lauko klasę Sk. 0 1 2023 m. 

II ketv. 

02 Atnaujinti logopedinio 

kabineto aplinką 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ūkvedė 

Logopedo  ugdymo 

kabineto 

modernizavimas, proc. 

Proc. 10 30 2023 m. 

II ketv. 

02 Užtikrinti vaikų ir darbuotojų sveikatą (sanitarinių – higieninių 

normų laikymasis, darbo vietų gerinimas) 

 

Vaikų ir darbuotojų proc. Proc. 100 100 2023 

02 01 Užtikrinti higienos normų HN 75:2016 reikalavimus Higienos normų 

vykdymas proc. 

Proc. 80 100 2023 

  01 Pakeisti grupėse grindų dangą Ūkvedė Grupių skaičius Sk. 2 2 2023 m. 

liepos mėn. 

 02 Įsigyti ūkinių ir higieninių 

priemonių  

Ūkvedė Priemonių skaičius Sk. Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

2023 

03 Tvarkyti ir atnaujinti lauko 

aplinkas 

Ūkvedė Aplinkų atnaujinimas 

proc. 

Proc. 30 50 2023 

02 Užtikrinti ugdytinių ir darbuotojų saugumą darbo 

vietose 

Pagerintų darbo vietų, 

skaičius 

Sk. 1 5 2023 

   01 Apdrausti darbuotojus ir 

ugdytinius nuo nelaimingų 

atsitikimų įstaigoje 

Direktorė Apdrausti darbuotojai ir 

ugdytiniai procentais 

Proc. 100 100 2023 m.  

rugsėjo mėn. 

02 Sudaryti sutartį darbuotojų 

profilaktiniam sveikatos 

tikrinimuisi 

Direktorė Sudarytų sutarčių skaičius 

Darbuotojų skaičius 

Sk. 1 1 2023 m. 

sausio mėn. 
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LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                               Tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

2022 metams  

(bazinis biudžetas) 

Asignavimai 

biudžetiniams  

2023-iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO    

1.1. Išlaidoms 906,0 1021,0 

              iš jų darbo užmokesčiui 738,6 824,4 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI   

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:   

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 430,8 548,3 

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) 74,0 95,5 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 28,0 12,0 

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Ugdymo reikmių lėšos (ML) 359,4 362,3 

2.1.7. Praėjusių metų lėšų likutis (L) 9,1  

2.1.8. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)   

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:   

2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 4,7 2,9 

2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL)   

2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)   

2.2.4.  Kiti šaltiniai   

 

 


