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I. MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2018 m. veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į išsikeltus 

2017–2019 metų strateginius tikslus, prioritetus ir numatytas priemones jų įgyvendinimui. 

Vykdant 2018 metų veiklos programą buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą: Vaiko ugdymo 

ir paramos šeimai dermė, įprasminant bendražmogiškąsias vertybes. 

Siekta efektyvinti lopšelio-darželio narių bendradarbiavimą, saugant kultūrinį ir 

dvasinį paveldą, ugdant pilietiškumą ir palaikant katalikiškąsias tradicijas. Visomis 

pedagoginėmis išgalėmis plėtoti lopšelio-darželio edukacines, informacines ir socialines funkcijas, 

orientuojantis į visos bendruomenės poreikius, įvairinant patirties sklaidą pagal turimas 

kompetencijas. Projektinė veikla vykdyta, realizuojant grupių auklėtojų individualius gebėjimus. 

Plėtojamas lopšelio-darželio socialinis paslaugų tinklas bei įstaigos bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

2018 metais biudžeto lėšos paskirstytos tolygiai: būtiniausiai ugdymo programos 

materialinei bazei ir buities reikmėms gerinti. Iš tėvų surinktų (0,43 Eur mokesčio įstaigos 

reikmėms) bei Panevėžio miesto savivaldybės tarybos skirtų lėšų, kurtos edukacinės erdvės 

mokyklos teritorijoje, atliktas kosmetinis remontas lauko pavėsinėje, nuo Katedros gatvės užtverta  

tvora atitinkanti HN reikalavimus, rekonstruota ir atliktas kosmetinis remontas ,,Ežiukų“ grupės  

tualete ir prausykloje, įstatytos durys, pakeistas vamzdynas, atlikti santechnikos darbai. Virtuvės 

patalpose atliktas kosmetinis remontas, įsigyta spinta, mėsos malimo mašina, langų stiklai 

padengti plėvele nuo tiesioginių saulės spindulių. Už ikimokyklinio krepšelio lėšas papildyta 

kompiuteriais, įsigytas muzikinis centras, sporto inventorių salėje. Atnaujinta aptarnaujančio 

personalo speciali apranga. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ,,Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintu 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, 

,,Kiškučių“ ir ,,Katinėlių“ lopšelinio amžiaus, ,,Ežiukų“, ,,Saulutės“, ,,Paukštelių“ ikimokyklinio 

amžiaus ir ,,Meškučių“ priešmokyklinio amžiaus, grupės suformuotos leistinu vaikų skaičiumi. 

Per 2018 metus išliko stabilus vaikų skaičius. Ikimokyklinio (82 ugdytiniai) ir priešmokyklinio 

(20 ugdytinių), viso lopšelyje-darželyje – 102 vaikai.  



Ugdytinių registracija vykdoma vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018-02-02 d. įsakymu Nr. A-84(4.1E) patvirtintu ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašu. Užtikrinau ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams.  

II. MOKYKLOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

Įgyvendinant metų veiklos programą, lopšelis-darželis atsižvelgė į 2018 metais išsikeltus 

veiklos prioritetus. Visą lopšelio-darželio darbą neabejotinai įtakojo tiek išoriniai, tiek vidiniai 

veiksniai. Žvelgiant į teisinio reglamentavimo pokyčius, tenka pastebėti išryškėjusius privalumus 

ir trukumus.  

Vienas iš išorinių privalumų, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos ir apsaugos 

ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 ,,Dėl Lietuvos Respublikos higienos normos HN 

75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, kuriuose nustatyti grupių formavimo standartai, tai suteikia grupių 

formavimo galimybių platesnį spektrą.  

Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta 2014-09-02 priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programa, kuri įsigaliojo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. ir Švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V- 674  patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

aprašu, programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Dirbant grupėje dviem 

specialistams, ugdytiniams suteikiama kokybiška paslauga, gerinanti ugdytinių pasirengimą 

mokyklai.  

Papildytas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, 

ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas, vadovui suteikia galimybę 

sudrausminti piktybiškai nemokius ugdytinių tėvus.  

Diegiant IKT naujoves ikimokyklinio ugdymo mokykloje, įvestas E dienynas, suteikdamas 

darbuotojams mažesnes laiko sąnaudos – bendra informacija matoma atitinkamiems 

darbuotojams, žiniaraščiai, vaikų vertinimas, planai ir kt. Tėvams – tiksli ir lengvai prieinama 

informacija apie vaiką – tėvai gali matyti, ką darželyje veikė jų vaikas, susipažinti su vaikų veikla 

ir jos priemonėmis. Priminimai – laiku, sistema „Mūsų darželis“ automatiškai primena tėvams ir 

pedagogams apie artėjančią dokumentų galiojimo pabaigą. Pasiekiama visur – būnant namie, prie 

interneto ar net telefono pagalba. Lanksčiai pritaikoma darželių poreikiams –  keičiantis vaikams, 

kolektyvui ir aplinkai, keičiasi ir darželių poreikiai. Aktyvinta pedagogų ir tėvų susirašinėjimo 

programa, suteikdama galimybę operatyviai paskleisti reikiamą bei aktualią informaciją.  

Kaip pozityvų poslinkį bendruomenėje, norėtųsi pažymėti bendruomenės gebėjimą 

susitelkti ir būti veikliais ir matomais mieste. Neabejotina, jog minint Lietuvos 100-ąsias atkūrimo 



metines, daugelį šių metų laimėjimų, įgyvendinant išsikeltus tikslus ir uždavinius, galima būtų 

priskirti lopšelio-darželio bendruomenei, Mokyklos tarybai, mokytojų tarybai.  Per 2018 metus 

mokytojai tobulino savo kompetencijas įvairiuose seminaruose, kursuose, mokymuose, dalyvavo 

konferencijose, diskusijose, skaitė bei teikė stendinius pranešimus Panevėžio mieste ir 

Respublikoje. Pedagogai aktyviai rašė straipsnius ir dalinosi gerąją darbo patirtimi sveikos 

gyvensenos klausimais internetinėje svetainėje ,,Sveika mokykla“, lopšeliui-darželiui ,,Gintarėlis“ 

įteikta Sveiktą stiprinanti mokykla pastato iškaba ir vėliava.  

Lentelėje, 1 priedas pateikta, pedagogų lankytų seminarų pagal temas, suvestinė.  

1 priedas  

 
Pedagogo vardas, 

pavardė 

Seminarai 2018 m. 

 

Viso 

(dienos) 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

metodikos  

Sveikatingumo 

ugdymas 

Katalikiškos 

krypties 

ugdymas 

Vadybinės 

srities 

(planavimo) 

 
Kristina Brinklienė 17 8 12 6 53 

 
Evelina Sutkienė 8 1 12 6 30 

 
Asta Baikauskienė 1 - 6 - - 

 
Albina Osteikinė 5 20 6 6 8 

 
Valerija Navaruckienė 5 40 - - - 

 
Jūratė Paršonienė 5 8 6 6 - 

 
Marijona Preidienė 6 - 14 30 - 

 
Inga Leonienė 5 9 6 6 - 

 
Bronė Šulskienė 5 12 20 - - 

 

Kristina 

Miliškevičienė 

5 20 12 - - 

 
Asta Rinkūnienė 3 6 4 - 8 

 Zita Žilienė 9 - 32 20 - 

 Rasa Nagelienė 2 6 - - 8 

 Viso 75 121 130 90 107 

 
Lopšelyje-darželyje dirba 12 mokytojų, iš jų 10 turi aukštąjį išsilavinimą, 2 aukštesnįjį 

(išsilavinimas įgytas iki 1995 metų).  

2 priedas  

Vadovų ir mokytojų kvalifikacinės kategorijos statistika 

III vadybinė 

kategorija 

Metodininkas Vyriausiasis 

auklėtojas 

Auklėtojas Vyriausiasis meninio 

ugdymo pedagogas 

Vyriausiasis 

logopedas 

1 3 6 2 1 1 

 



Auklėtojai Rasai Nagelienei turinčiai auklėtojo kategoriją, išdirbus atitinkamą laikotarpį, 

suteikta galimybė siekti vyr. auklėtojo kvalifikacijos. Lopšelio-darželio logopedui, meninio 

ugdymo mokytojui ir dviem auklėtojoms pasiūlyta siekti metodininko kategorijos. 

Palaikomi glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais: Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

,,Gintarėliai“ mokyklomis, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Panevėžio Alfonso 

Lipniūno pagrindinė mokykla, Panevėžio lopšeliais-darželiais: ,,Vaivorykštė“, Kastyčio 

Ramanausko, ,,Jūratė“, ,,Puriena“, ,,Žilvitis“, ,,Voveraitė“, ,,Kastytis“, ,,Aušra“, ,,Draugystė“, 

,,Rūta“, ,,Dobilas“, ,,Vyturėlis“, Gamtos mokykla, Panevėžio kraštotyros muziejumi, Panevėžio 

moksleivių namais, Vaikų ir jaunimo literatūros centru, VšĮ Šv. Juozapo globos namais, Kristaus 

Karaliaus katedros jaunimu, Panevėžio futbolo akademija, Panevėžio kolegija, Viešoji įstaiga 

Vilniaus Universitetas.  

 

III. MOKYKLOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

Veiklos tikslų įgyvendinimas 

Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą, atliepta strateginiams lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 

tikslams, numatytiems veiklos prioritetams. Atsižvelgta į praėjusių metų tikslus ir uždavinius. 

2018 metams buvo iškelti du tikslai: 

1. Vaiko ugdymo ir paramos šeimai dermė, įprasminant bendražmogiškąsias vertybes. 

2. Lietuvos istorijos ir šiandienos sąsaja ugdymo procese. 

Pirmojo tikslo įgyvendinimui buvo numatyti šie uždaviniai: 1) laikytis bendrų teisinių ir 

dorovinių nuostatų, jas taikant kasdieniniame gyvenime; 2) tenkinti ugdytinių pažintinius, 

saugumo, emocinius, fizinius ir socialinius poreikius; 3) siekti įvairiapusės paslaugų kokybės, 

atliepiant vaikų, tėvų ir visos bendruomenės interesus. 

Siekiant pirmojo tikslo uždavinių realizavimo vykdytas ugdomosios veiklos planavimo 

elektroniniame dienyne formos tobulinimas ir bendrų susitarimų pildymui numatymas. Vyko 

mokytojų metodinės grupės veiklos pasitarimai. Mokytojų posėdžių metu vyko prioritetinių sričių 

2018 metams pristatymas, svarstymas, tvirtinimas. Mokyklos vidaus savivaldos pasitarimuose 

vyko vidaus dokumentacijos koregavimas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, 

nutarimus, miesto savivaldos potvarkius. Vaiko gerovės komisijos posėdžių metu buvo siekiama 

optimaliausios pagalbos šeimai suteikimo bendradarbiaujant su tėvais. Mokyklos administracija 

bei mokytojai vykdė stebėseną bei teikė pasiūlymus ir pastabas, siekdami užtikrinti vaikų 

saugumą, higieninių normų laikymąsi, žaislų standartų, žaidimo aikštelių atitikimą. Grupėse buvo 

vedami tėvų susirinkimai, aptariant vaikams saugios aplinkos kūrimą bei tėvų lūkesčių tenkinimą. 

Mokytojų bei lopšelio-darželio Darbo tarybos posėdžių metu buvo aptariama įstaigos savivaldos 

organizacijų aktyvesnio bendradarbiavimo bei pokyčių bendruomenėje įgyvendinimo etapai. 



Įgyvendinant antrąjį uždavinį  organizuotas mokytojų tarybos posėdis dėl mokyklos pasirinktos 

veiklos srities vidinio vertinimo analizės, naujų vertinimo sričių numatymo bendradarbiaujant su 

mokyklos savivalda bei panaudotų lėšų ugdymo planams įgyvendinti už 2018 metus apžvalga bei 

finansinė perspektyva ateinantiems metams. Bendradarbiaujant su įstaigomis bei socialiniais 

partneriais buvo vykdyta akcija su Gamtos mokykla „Auginkime kartu“. Joje dalyvavo 

priešmokyklinės grupės mokytojai bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Palaikant aplinkosaugos 

idėjas ugdytas rūpinimasis paukščiais vykdant projektą „Už vieną trupinėlį, čiulbėsiu visą 

vasarėlę“. Drauge su socialiniais partneriais vykdyti ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ renginiai – respublikinėje konferencijoje skaitytas pranešimas „Aplinkos 

kūrimas skatinant vaikų fizinį aktyvumą“. Dalyvaujant projektinėse veiklose parengta sveikatą 

stiprinančios mokyklos programa „Augu sveikas ir stiprus“, kuri atitiko antrąjį lygmenį. Dalinantis 

gerąja patirtimi su Lietuvos sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, lopšelio darželio ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui rengė pranešimus 

temomis: „Mes verti sveikatą stiprinančios mokyklos vardo“, „Ateities sveikatą stiprinanti 

mokykla“, „Sveikatą stiprinančių mokyklų bendradarbiavimo su kitomis mokyklomis 

(savivaldybėje, šalyje ar užsienyje) patirtis“, „Z kartos vaikai. Kaip su jais sutariame?“. Siekiant 

vaikų saugumo užtikrinimo, vaiko gerovės komisija, drauge su direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

bei pedagogais vedė prevencines temas iš „Gyvenimo įgūdžių“ bei „Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo“ programų integruojant jas į bendrąją įstaigos ugdymo 

programą. Individualizuojant ir planuojant vaikų ugdymą(si) mokytojų posėdžių metu buvo 

tobulinta vaikų pažangos ir vertinimo sistema. Siekiant nuoseklaus duomenų rinkimo bei 

pritaikymo kaupti vaikų darbeliai ir kita informacija. 

Antrojo tikslo siekiamybėje orientuotasi į šiuos uždavinius: 1) siekti ugdymo darnos ir vientisumo, 

formuojant tautinę savimonę, pilietines vertybes, pagarbą tradicijai, etninę ir sociokultūrinę 

toleranciją; 2) formuoti vaikų požiūrį į saugios aplinkos kūrimą, tausojant gamtą, tęsiant senolių 

pagarbą viskam, kas gyva; 3) siekti įvairiapusės paslaugų kokybės, atliepiant vaikų, tėvų ir visos 

bendruomenės interesus. 

Antrojo tikslo pirmuoju uždaviniu siekiama neparasti mokyklos išskirtinumo – katalikiškumo ir 

puoselėjamų vertybių, kurias mokykla siekia išlaikyti per bendruomenės narių sąmoningumą. 

Puoselėjant katalikiškas tradicijas, buvo organizuotas šventinis rytmetis  „Kūdikėlį Jėzų lanko trys 

išminčiai“, surengta paroda „Vėlinių vainikas“ bei tęstas giesmių projektas „Šloviname tave, 

Viešpatie“, kurį organizavo meninio ugdymo mokytoja. Rytmetį vedė priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja su priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais, kurių giedojimui pritarė ir lopšelio-darželio 

darbuotojai. Ugdant pilietiškumo jausmą buvo organizuotas renginys „Atmintis gyva, nes liudija“, 

kurį vedė administracija ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojos. Taip pat buvo 

dalyvauta respublikinėje pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“, Karaliaus Mindaugo 



husarų bataliono renginyje „Apjuoskime Panevėžį“, ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

organizuotoje akcijoje bendruomenei „100 žiedų Lietuvai“ bei respublikiniame interaktyviame 

ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų projekte „Kaip surasti Lietuvą 2018?“, Panevėžio Šiaurinės 

bibliotekos viktorinoje “Ką žinai apie savo šalį – Lietuvą?“.  Palaikant kultūrines tradicijas, 

,,Ežiukų“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja vedė Užgavėnių šventę „Žiema, žiema, bėk iš 

kiemo“. Siekiant vaikų saugios aplinkos kūrimo, vaiko gerovės komisija drauge su ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais vedė savaitinę projektinę veiklą „Savaitė be patyčių“. 

Ugdant etninę toleranciją, vykdytas projektas „Pasakų savaitė“, kurį organizavo logopedė, 

meninio ugdymo mokytoja bei ,,Kiškučių“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja. Siekiant 

ugdymo darnos ir vientisumo buvo vykdytas tęstinis muzikinio–logopedo projektas „Šokantys 

pirštukai“, kurį tęsė logopedė kartu su meninio ugdymo mokytoja. 

Atliepiant antrąjį uždavinį, tęsiant senolių pagarbą viskam, kas gyva bei tausojant gamtą, 

,,Meškučių“ grupės priešmokyklinio ugdymo mokytoja vedė rytmetį „Atsisveikinkime su Kalėdų 

eglute“. Jos metu eglutės buvo nugabentos į Panevėžio gamtos mokyklą ir panaudotos pašarui. 

Taip pat organizuota pramoga „Kiškiai dažo margučius“, kurioje dalyvavo visa lopšelio-darželio 

bendruomenė. Saugant gamtą bei lavinant kūrybiškumą, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

organizavo šventinę pramogą Žemės dienai paminėti „Graži mūsų Žemelė, saugokime ją“. Vaikų 

darbeliai buvo eksponuojami vaikų ir jaunimo literatūros centre. Plėtojant vaikų saviraišką, 

saviugdą, pažinimo poreikių tenkinimą, pozityvių emocijų skatinimą, buvo organizuota foto 

nuotraukų paroda „Pavasarėjanti gamta vaiko akimis“. Parodą organizavo priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja. Lopšelio-darželio bendruomenė buvo pakviesta dalyvauti foto nuotraukų 

parodoje „Rudenėlis lapais lyja“. Formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius bei prevenciją, ugdant 

vaistažolių pažinimą, vyko edukacinių žaidimų popietė „Augalai mums kalba“. Ją organizavo ir 

vedė ,,Katinėlių“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja. Dalyvauta daugelyje sportinių miesto, 

rajono renginių – Panevėžio miesto darželių varžybose „Olimpinės viltys“, tarpdarželinėse futbolo 

varžybose, kuriose laimėta pirmoji vieta, ikimokyklinių įstaigų šaškių turnyre, futbolo varžybose 

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Dobilas“, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais patys 

organizavome „Mažąsias futbolo varžybas“ tarp Panevėžio rajono lopšelio-darželio „Smalsutis“ ir 

Panevėžio miesto lopšelio-darželio „Gintarėlis“ komandų.  Vyko saugaus eismo savaitė „Galimi 

pavojai gatvėje“, kurią organizavo ir vykdė ikimokyklinio ugdymo mokytoja kartu su Panevėžio 

policijos talkininku „Amsiu“ bei darželio bendruomene. 

Trečiajame uždavinyje numatytomis veiklomis buvo siekiama aktyvinti tėvų įsitraukimą į ugdymo 

procesą, tobulinant bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, šeimų konsultavimo metodikas apie 

ugdytinių pasiekimus. Metodinė grupė pristatė mokyklos veiklos perspektyvas atliepiant visos 

bendruomenės interesus. Renginį iniciavo direktorė kartu su lopšelio-darželio mokytojais. 

Tausojant vaikų sveikatą bei puoselėjant sveikos gyvensenos įgūdžius buvo organizuoti 



prevenciniai projektai, veiklos, dalyvauta miesto renginiuose. Už jų vedimą bei organizavimą buvo 

atsakingi Visuomenės sveikatos biuras bei lopšelio-darželio bendruomenė. Įsitraukta į Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centro projektą „Sveikata visus metus“ – „Gintariniai sveikuoliai“. 

Koreguojant vaikų pažangą bei pasiekimų lygį atkreiptas dėmesys į metinių bei individualių 

ugdymo planų rengimo kokybės gerinimą. Pakeista savaitės plano forma elektroniniame dienyne. 

Rengti ir įgyvendinti aplinkosauginiai projektai, rengta akcija „Mes rūšiuojam“, kurią organizavo 

direktorius bei lopšelio-darželio bendruomenė. Per vieną akciją surinkta ir priduota 379 kg 

nenaudojamų elektros prietaisų bei elementų–baterijų. Siekiant tėvų įtraukimo į ugdymo procesą, 

vykdyta tėvų apklausa „Ugdymo proceso kokybės vertinimas“. Organizavo ir vykdė 

administracija bei mokytojai. Vaikų gynimo dienai paminėti buvo organizuoti „Linksmieji 

batutai“, netradiciškai įrengtos piešimo zonos. Apjungiant visą bendruomenę vykdyta akcija „100 

žiedų Lietuvai“. Akciją inicijavo ir organizavo priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Sveikos 

gyvensenos ugdymui organizuota „Sveikatos fiesta“. Ją vedė ,,Paukštelių“ grupės ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja. Puoselėjant katalikiškąsias vertybes buvo organizuota kelionė į Šiluvą bei vesta 

„Žibintų savaitė“. Metus vainikavo Gavėnios susikaupimo popietė. Spalio mėnesį vyko rožinio 

kalbėjimas, o gegužės mėnesį – Marijos garbinimas malda. Siekiant artimesnio tėvų bendravimo 

su vaikais, suteikiant jiems daugiau pozityvių emocijų, buvo vykdytas projektas „Pasakų naktis“. 

Jo metu tėveliai skaitė – vaidino pasakas  vaikams. Projektą organizavo ,,Kiškučių“ grupės 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir logopedė.  Projekto metu vaikai keitėsi knygelėmis, įrengta 

mobili biblioteka. Organizuojant Rudenėlio šventę – pramogą „Mišrainių ruduo“ aktyviai 

dalyvavo tėvai, seneliai, pedagogai, kas leido vaikams pajusti maisto gaminimo džiaugsmą. 

Lopšelio-darželio direktoriaus iniciatyva organizuota ir paminėta Tarptautinė Tolerancijos diena 

su simboliu ,,Raktas“. Grupių mokytojai kartu su tėvais kepė pyragus – raktus ir juos dovanojo 

Panevėžio miesto savivaldybės, Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus darbuotojams, Panevėžio 

miesto Vyskupijos bendruomenei, Šv. Juozapo senelių globos namų gyventojams bei Šv. Kotrynos 

vienuolyno seserims. Visa bendruomenė apjungta bendrai pilietiniai iniciatyvai, suteikė galimybę 

prisiminti, išsiaiškinti ir priimti kitokį požiūrį, jausmus, mintis, kitokią draugo išvaizdą bei 

nuomonę. Organizuojant gerumo akcijas,  įsijungta į Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus inicijuotą labdaros akciją ,,Padovanok žaislą Gruzijos (Sakartvelo) 

vaikams“. Lopšelio-darželio bendruomenė supakavo 62 dovanas, kurios suteiks teigiamų emocijų 

bei džiugių akimirkų mažiesiems draugams. 

Išsamiau susistemintą informaciją apie 2018 m vykusius renginius ir veiklos programos 

įgyvendinimą galima rasti įstaigos svetainėje – www.gintarelis.info ir uždaroje Panevėžio 

lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ facebook paskyroje.  

 

http://www.gintarelis.info/


Mokyklos vykdytos programos, projektai 

Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ įgyvendinant metinę veiklos programą, vadovavosi šalies ir 

savivaldybės švietimo politiką reglamentuojančiais dokumentais, strateginiu 2017–2019 m. 

veiklos planu, ikimokyklinio ugdymo programa „Gintarėlyje gyvensim, gėrio daigelius 

purensim“, veiklos įsivertinimo rezultatais, atsižvelgdamas į darželio socialinės aplinkos 

ypatumus, turimus išteklius, bendruomenės narių pasiūlymus.  

Aktyviai įsijungta į respublikinius sveikatinimo bei sporto, meninės raiškos ir pilietiškumo 

projektus. Bendradarbiaujant su Panevėžio miesto Visuomenės ir sveikatos biuro specialistais bei 

socialiniais partneriais, vaikams suteiktos teigiamos emocijos, aktyvus judėjimas gryname ore ir 

formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai. Minint 100-ąsias Lietuvos atkūrimo metines, Meškučių“ 

grupės priešmokyklinukai kartu su pedagogais dalyvavo Lietuvos švietimo institucijų 

respublikiniame interaktyviame ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų projekte „Kaip surasti 

Lietuvą 2018?“ tai ugdytinių bendravimas visoje Lietuvoje skypo pagalba, pristatymas savo krašto 

įžymias vietoves bei supažindinimas su žymiais žmonėmis. Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos proga 100 metų atkurtai Lietuvai, lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai 

įsijungė į renginį ,,Apjuoskime Panevėžio širdį“, kurį organizavo Karaliaus Mindaugo husarų 

batalionas. Tuo pačiu priešmokyklinio ugdymo mokytojos Marijonos Preidienės iniciatyva, 

gaminome 100 žiedų ir dovanojome Lietuvai, kuriomis papuošėme lopšelio-darželio teritoriją.  

Aktyviai įsijungta į miesto organizuojamus sporto renginius: tarp darželinukų futbolo  

(užimta pirma vieta) varžybos ir šaškių turnyras (užimta prizinė antra vieta). Vaikams suteikta 

džiugių akimirkų, aktyvus judėjimas ir formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai. 

Lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projekte 

„Gamtos spalvos“ (plenere) organizuotame miesto erdvėje tema ,,Gyvūnai“. Vyresniojo amžiaus 

ugdytiniai dalyvavo Gamtos mokyklos darbuotojų organizuotoje parodoje ,,Rudens kraitelė – 

2018“ . 

Diegiant vaikams meilę švariai gamtai, organizuojami pokalbiai apie antrinių žaliavų 

rūšiavimą. Kasmet dalyvaujame projekte ,,Mes rūšiuojam“, 2017–2018 mokslo metais priduota 

395 kg elektros prietaisų, šviestuvų, įvairių elementų ir kt. 

Kasmet prieš Kalėdas vykdome tęstinį projektą ,,Įžiebkime gerumo žvakelę“. 

Bendruomenė aktyviai įsijungė į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

inicijuotą labdaros akciją ,,Padovanok žaislą Gruzijos (Sakartvelo) vaikams“ ir supakavo 62 

dovanas, kurios suteiks teigiamų emocijų bei džiugių akimirkų mažiesiems draugams. 

Vykdomi projektai ar programos neabejotinai įtakojo ikimokyklinukų ugdymą, tačiau, 

mokyklai esant neformaliojo ugdymo institucijai, jos rezultatai vertinami dažniausiai neformaliai. 

Lopšelio-darželio darbo įvertinimu būtų galima laikyti palankius tėvų atsiliepimus, stipri 

pedagogų komanda, finansų pritraukimas, rėmėjų paieška, įvairūs ugdymo būdai, 



bendradarbiavimas su vaikų tėvais, puikiai tvarkoma mokyklos aplinka. Visa tai suteikią mokyklai 

teigiamą  įvaizdį ir ko pasėkoje, pritraukia vaikus į lopšelį-darželį ,,Gintarėlis“. 

Mokyklos socialinis kontekstas 

Atlikus kasmetinę 2018 metų vaikų šeimų socialinės situacijos analizę, paaiškėjo, kad iš 

102 šeimų 15 augina tris ir daugiau vaikų (kas sudaro 14,7 %), dvi šeimos augina vaikus, kuriems 

nustatytas neįgalumas, tai sudaro 1,9 %. Trijų vaikų vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą 

(2,9 %). 2018 m. gruodžio mėn. duomenimis lopšelį-darželį lanko 13 vaikų iš socialiai remtinų 

šeimų (sudarė 12,7 %) ir keturiems priešmokyklinio amžiaus vaikams paskirtas nemokamas 

maitinimas (pietūs). 2018 m. gruodžio mėn. duomenimis iš 102 vaikų  nuo mokesčio už maitinimą 

atleidžiami 100 proc. – 14 ( 13,7 %) ir 50 proc. taikoma lengvata – 13 vaikų (12,7 %). Logopedo 

pagalba teikiama 42 vaikams, iš jų 11 priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniais. Logopedui 

padidintas darbo krūvis, suteikiantis galimybę teikti kokybiškas paslaugas ugdytiniams. 

       Pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos ,,Dėl darbo laiko, nustatyto savivaldybės 

ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų, švietimo pagalbos ir neformaliojo 

švietimo įstaigose“ patvirtintą 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 1-370, lopšelis-darželis dirba 

10,48 val. (nuo 7.30 iki 18.20 val.). Pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus ,,Dėl savivaldybės švietimo įstaigų pasirinktų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo modelių 2018–2019 mokslo metams“ patvirtintą 2018 m. rugsėjo 10 d. 

įsakymu Nr. A-630(4.1E) veikia, 2 ankstyvojo ugdymo(si), 3 ikimokyklinio ugdymo(si), 1 

priešmokyklinio ugdymo(si) grupės. Sąrašinis ugdytinių skaičius – 102.  

Patvirtintų asignavimų panaudojimas 

Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2018 m. metinis biudžetas iš viso sudarė 376 674 Eur, iš 

jų 34093 Eur asignavimų sudaro pajamos už teikiamas paslaugas. Iš bendrų asignavimų darbo 

užmokesčiui skirta 231 544 Eur socialinio draudimo įmokoms – 71 041 Eur, mitybai – 28 156 Eur 

iš jų tėvų įnašai sudarė 22 100 Eur. 

Mokinio krepšeliui skirta 89 800 Eur iš jų: 66 274 Eur išlaidos darbo užmokesčiui, 

socialinio draudimo įmokos 20 150 Eur, ryšių paslaugoms – 100 Eur, 1 949 Eur mokymo 

priemonėms, 399 Eur kvalifikacijos kėlimui, mokinių pažintinei veiklai 536 Eur, 392 Eur 

informacinėms technologijoms. Laikiniesiems darbams įgyvendinimui skirta 7 542 Eur.  

Biudžetinės lėšos buvo tikslingai panaudotos mokyklos materialinei bazei gerinti ir 

higienos normas įgyvendinti: virtuvės spintos bei pramoninės mėsmalės įsigijimas, dalinės tvoros 

pakeitimas, užtikrinant vaikų saugumą, ikimokyklinio amžiaus grupės prausyklos ir tualeto 

kapitaliniam remontui atlikti, durų pakeitimui, įėjimui į slėnį vartelių suvirinimui, slėnyje tvoros 

vartų atnaujinimui, kompiuterių bei muzikinio centro (salėje) įsigijimui. Per 2018 metus gauta 600 



Eur ilgalaikiam turtui įsigyti. Turtinant vaikų žaidimų aikštelių aplinką, buvo įsigyta  krepšinio 

stovai. 

Skirtas ir panaudotas finansavimas 2018 metų ugdymo programos įgyvendinimui 

  
 

Asignavimas 2018 m. (Eur) 

1. Lėšų poreikis programai 374823 

2. Finansavimas 369076 

3. Savivaldybės biudžetas 366383 

     Iš jų:   

3.1.1. Mokymo aplinkai 235226 

3.1.2. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio 

krepšelis ir pagal atskirus nutarimus skirtos lėšos) 89800  

3.1.3. Specialiosios lėšos 33310  

3.1.4. Ekonominės plėtros ir užimtumo skatinimas 7542  

3.1.5. Kiti projektai (aplinkosauga, sveikata, remontas)   

3.1.6. Lietuvos Respublikos biudžetas (nemokamas 

maitinimas) 505  

4. ES lėšos (parama maistu) 1448  

5. Kiti šaltiniai 1245  

       Iš jų:   

5.1. Savivaldybės privatizavimo fondas   

5.2. Parama (2%)  780 

5.3. Kitos lėšos (darbo birža) 465  

 

Vadovo indėlis tobulinant mokyklos administravimą 

                 Inicijavau išvyką į Lietuvos Respublikos ,,Gintarėlių“ sambūrį, kuris vyko Kauno 

miesto lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“. Tema ,,Alternatyvūs veiklos organizavimo būdai ir 

struktūros ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“, parengiau ir pristačiau pranešimą 

,,Alternatyvios ugdymo galimybės ikimokykliniame amžiuje“ 

 Reprezentuojant lopšelį-darželį ,,Gintarėlis“ Lietuvos mastu, inicijuota 

bendruomenei išvyką į Šiluvos festivalį. 

Atliekant lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ veiklos įsivertinimą ir siekdama išsiaiškinti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo kokybę. Inicijavau ugdytinių tėvų 

ir pedagogų  anketinę apklausą.  Aprobavus rezultatus, gautos išvados: kad lopšelyje-darželyje 

vaikų pasiekimų vertinimas vykdomas nuosekliai, laikantis Lietuvos Respublikos švietimo, 



mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijų. Vaikų pasiekimų vertinimą atlieka kompetentingi 

pedagogai. Tobulindami gebėjimus vis dažniau naudoja informacines technologijas. Įvedus 

elektroniniame dienyne paslaugą ,,susirašinėjimas“, aktyviai ir nuosekliai pateikią tėvams 

reikiamą informaciją apie vaikų pasiekimus, pažangą, nuveiktas veiklas ir pan. Nors dalis 

pedagogų neatsisako žmogiškojo bendravimo ir informaciją pateikia individualiai, pokalbio metu. 

Siekiant visapusiško asmenybės ugdymo kokybės gerinimo, didžioji dalis pedagogų pataria 

tėvams į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kuri sritis tobulintina, kad tėvai galėtų ir turėtų galimybę 

padirbėti namuose. Tuo pačiu ir tėvai džiaugiasi, kad pedagogai atsižvelgia į jų pastebėjimus, 

siūlymus vaikų ugdymo klausimais. Galima teigti, kad tiek pedagogai, tiek tėvai noriai, aktyviai 

bendradarbiauja siekiant aukštesnių vaiko pasiekimų ir, kad ikimokyklinio ugdymo mokykla 

atlieka ne vien tik paslaugų (ugdymo, maitinimo, užimtumo) teikimą, bet ir tėvų švietimą, patarimą 

bei mokymą.  

 Tarptautinės mokytojų dienos proga, inicijavau pedagogams šventinį vakarą.  

Bendradarbiauta su lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ taryba, darbo taryba, tėvais. Ieškota 

bendradarbiavimo partnerių, palaikomi ryšiai su Lietuvos Katalikiškų mokyklų asociacija, 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų sambūrio ,,Gintarėlis“ nariais, Lietuvos Respublikos 

ikimokyklinio ugdymo mokyklų asociacijos nariais (vykdomos asociacijos valdybos pirmininko 

pavaduotojo pareigos) bei Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklomis. Visi šie pokyčiai 

leidžia ne tik bendradarbiauti, dalintis vadybine patirtimi, bet ir reprezentuoti ikimokyklinio 

ugdymo mokyklą, kaip perspektyvią, inovacijas priimančią įstaigą. 

 

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO MOKYKLOS VEIKLOS  

 PRIORITETINĖS KRYPTYS 

Atsižvelgiant į 2017–2019 metų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ strateginio plano vidaus ir 

išorės veiksnius, siekiant ugdymo kokybės, numatoma vaiko ugdymo ir paramos šeimai dermę 

įprasminti bendražmogiškosiomis vertybėmis, plėtoti ir tęsti kryptingą, sveikatinimo ir 

aplinkosauginę, projektinę veiklą, realizuoti ugdymo planus, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų 

lūkesčius.  

Siekiant darnaus kolektyvo ir aktyvaus tėvų dalyvavimo, kurti saugią, sveiką ir darnią 

bendruomenę nuolatinėje kaitoje, bendradarbiavimo ir tobulėjimo procese. Organizuoti 

bendruomenės renginius, išvykas, palaikyti E dienyno ir facebook uždaros grupės funkcionalumą 

ne tik darbuotojų, bet ir tėvų tarpe. 

  Artimiausiu laikotarpiu tikimasi pritraukti lėšų iš Panevėžio miesto savivaldybės  

aplinkosaugos skyrių finansuojamų projektų (parengtas ir pateiktas konkursui 1 projektas). Už 2 

proc. ir mokyklos reikmėms lėšas, numatoma II aukšto ugdymo grupės tualeto ir prausyklos 



rekonstrukcija, vykdyti tęstinius darbus lauko edukacinių aplinkų kūrimo, kompiuterių 

spausdintuvo atnaujinimo.  

Problemos, kurias būtina spręsti  kartu su savivaldybe: 

• santechninių sistemų: šalto, karšto vandens vamzdynų keitimui; 

• tvoros pakeitimui; 

• žaidimų aikštelių atnaujinimui.  

 

Direktorė                                                    Kristina Brinklienė 

 

 

 


