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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 

2019 METŲ  VEIKLOS PLANAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ veiklos planas 2019 metams (toliau – planas) parengtas, 

atsižvelgus į strateginį įstaigos planą, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Plane nustatomi 

metiniai įstaigos tikslai bei uždaviniai, apibrėžti prioritetai ir priemonės uždaviniams vykdyti. 

2. Veiklos planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio ugdymosi poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus 

išteklius. 

3. Veiklos planas parengtas atsižvelgus į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus 2019 metų veiklos prioritetus, Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2017–2019 metų 

strateginį veiklos planą; 2007 m. sudarytą, 2011 m. atnaujintą, 2012 m. rugpjūčio 12 d. Panevėžio 

miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-219 patvirtintą ir 2015 m. papildytą lopšelio- 

darželio ugdymo programą ,,Gintarėlyje gyvensim, gėrio daigelius purensim“ programą. 

4. Veiklos planą įgyvendins Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ administracija, pedagogai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai.  

5.  Plane naudojami sutrumpinimai: informacinės komunikacinės technologijos – IKT, elektroninis 

dienynas – ED, pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT,  mokytojų taryba – MT, metodinės grupės 

pasitarimas – MGP 

 

II. 2018 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 
 

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 muzikinis–logopedinis 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 vaistažolinių augalų 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.  

 

VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

• Patogi Mokyklos geografinė padėtis 

• Išlaikiusi savas tradicijas bendruomenė, jos 

geranoriškumas, susitelkiant svarbiems 

darbams 

• Katalikiškos krypties daugiametė darbo 

patirtis, bazė   

• Patraukli ir estetiška aplinka mokyklos 

teritorijoje  

• Nuoseklūs, tęstiniai renginiai, projektai, 

akcijos, vykdomos sveikatos programos  

• Informatyvi mokyklos internetinė svetainė 

• Suremontuota mokyklos salė, atnaujintas 

virtuvės inventorius, baldai grupėse 

• Išplėstos logopedinės paslaugos 

• Elektroninio dienyno įdiegimas, IKT 

technologijų įrangos atnaujinimas, 

interaktyvios grindys  

• Geranoriškas pedagogų ir tėvų bendravimas 

• Atlygio už darbą stabilumas 

• Visos galimybės naudotis informacinėmis 

technologijomis grupėse, salėje 

• Dalis sanitarinių mazgų neatitinka higienos 

reikalavimų 

• Ribotos galimybės pedagogams ir vadovams 

perimti tarptautinę patirtį, išvykti tobulintis į 

užsienį 

• Pedagoginio įsivertinimo gebėjimų stoka 

• Informacinių technologijų panaudojimo 

ribotumas  

• Nepakankamas tėvų dalyvavimas įstaigos 

veiklos organizavimo procese 

• Reikalingų specialistų etatų stoka 

• Tėvų ir dalies bendruomenės narių 

iniciatyvumo stoka, įgyvendinant mokyklos 

siekius 

• Patalpų trūkumas personalui 

• Nepritaikyta aktyviam judėjimui sporto salė 

• Vyraujantys vyresnio amžiaus pedagogai 

• Nefunkcionalios žaidimų aikštelės 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

• Sėkmingas E dienyno įgyvendinimas ir 

naudojimas 

• Papildomų finansavimo šaltinių bei rėmėjų 

paieška 

• Efektyvesnis Mokyklos ploto panaudojimas, 

lauko erdvių pritaikymas įvairiapusiam vaikų 

ugdymui 

• Mokyklos reprezentavimas per projektus, 

renginius, konkursus 

• Ugdymo paslaugų plėtotė, papildomos 

švietėjiškos veiklos tėvams, bendruomenei 

• Nuoseklesnis aktyviųjų ugdymo priemonių 

• Pedagogų trūkumas 

• Vadovų rotacija 

• Nesaugumas dėl politinių sprendimų, reformų 

galimai susijusių su lopšelio-darželio darbu, 

darbo vietomis 

• Nestabilumas darbo rinkoje 

• Neigiami socialiniai pokyčiai,  gilinantys 

socialinę vaikų atskirtį, didėjantis socialiai 

remtinų šeimų skaičius 

• Teisės aktų, dokumentacijos gausa ir 

nesuderinamumai 

• Moralinių normų ir vertybių kaita visuomenėje 

http://www.gintarelis.info/


taikymas 

• Sąlyčio taškų tarp bendruomenės narių paieška, 

siekiant bendrų vertybių 

• Nuoseklus darbuotojų profesinis tobulėjimas 

• Pozityvaus požiūrio į sveiką gyvenseną ir 

aplinkosauginį ugdymą formavimas 

• Veiklos kokybės įsivertinimo tęstinumas 

numatytose srityse 

• Didėjantis vaikų, turinčių sveikatos ir elgesio 

sutrikimų skaičius 

• Nepakankamas finansavimas, atitinkant 

įstaigos reikmes 

• Pageidaujamų specialistų (viešųjų pirkimų, 

asmens duomenų apsaugos pareigūno, 

socialinio pedagogo, psichologo) nebuvimas 

• Konfliktinės situacijos, nuolatinė įtampa dėl 

atsakomybės už vaikų saugumą 

• Mažėjantis gimstamumas, senstanti visuomenė 

 

III. VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I TIKSLAS 

Mokyklos aplinkos modernizavimas,  valdymo ir savivaldos dermėje 

UŽDAVINIAI: 

1.1. Tobulinti vidinio vertinimo procesą, siekiant išsiaiškinti mokyklos veiklos kokybės problemas bei 

projektuoti jos tobulinimo galimybes  

1.2. Siekti mokyklos pastato renovacijos, atnaujinti lauko erdves, modernizuoti ugdymo priemones ir 

technologijas  

1.3. Skatinti savivaldos savarankiškumą, ieškant rėmėjų, aktyvinant projektinę veiklą 

II TIKSLAS 

Pilietiškumo ugdymo dermė puoselėjant etnines, kultūrines, dorovines vertybes. 

 UŽDAVINIAI: 

1. Skiepyti vaikui tautinio identiteto ir pilietiškumo pradmenis, atitinkančius jo amžių ir patirtį. 

2. Tobulinti šeimos sampratą ugdant vaiką, puoselėjant jo prigimtines galias, individualius gebėjimus, 

užtikrinant sveiką ir saugią aplinką išsaugant pilietiškas, katalikiškas vertybes. 

3. Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, puoselėjant individualius 

vaiko gebėjimus bei ugdant laisvą, pilietišką asmenybę. 

2019  METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ 

REALIZAVIMO PLANAS 

 

Priemonės tikslams ir 

uždaviniams įgyvendinti 

Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai Partneriai Laikas 

1.Mokyklos aplinkos modernizavimas,  valdymo ir savivaldos dermėje 

 

1.1.Tobulinti vidinio vertinimo procesą, siekiant išsiaiškinti mokyklos veiklos kokybės problemas bei 

projektuoti jos tobulinimo galimybes  

MGP: „Ugdomosios veiklos 

planavimo elektroniniame dienyne 

formos tobulinimas ir bendrų 

Patogesnė veiklos 

planavimo forma, 

kurioje atsispindėtų 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Direktorius, 

pedagogai, 

esant 

1-2 

mėn. 



susitarimų pildymui numatymas – II 

etapas“. 

Ikimokyklinio ugdymo programos 

,,Gintarėlyje gyvensim gėrio 

daigelius purensim“ apžvalga, 

siūlymai 

pedagogų 

bendradarbiavimas 

metodinės 

grupės 

pirmininkas 

reikalui, 

lektoriai 

 MGP: Seminaras ,,Ankstyvojo ir 

ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio 

korekcija ugdymo procese“ 

Mokytojų kvalifikacijos suvestinės 

už 2018–2019 m. m. apžvalga. 

Ikimokyklinio ugdymo programos 

,,Gintarėlyje gyvensim gėrio 

daigelius purensim“ korekcijos 

apibendrinimas 

Darbo patirties 

sklaida. Veiklos 

rezultatų 

įgyvendinimo ir 

vertinimo analizė, 

aptariant ir numatant 

sėkmingą perspektyvą 

ateičiai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

logopedas, 

meninio 

ugdymo 

mokytojas,  

metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Pedagogai, 

mokyklos 

savivalda 

4 mėn. 

Vidaus dokumentacijos koregavimas 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

įstatymus, nutarimus, miesto 

savivaldos potvarkius 

Bendrų sprendimų 

priėmimas, susitarimų 

laikymasis 

Direktorius Pedagogai, 

mokyklos 

savivalda 

Metų 

eigoje 

Vaiko gerovės komisijos pasitarimai Optimaliausia 

pagalba šeimai,  

bendradarbiaujant su 

tėvais ir 

tarpinstituciniu 

lygmeniu  

Logopedas  Administracij

a pedagogai, 

tėvai 

Metų 

eigoje 

Vaikų saugumo užtikrinimas Higienos normų 

laikymasis, žaislų 

standartų, žaidimo 

aikštelių bei saugios 

aplinkos sukūrimas 

Direktorius, 

pedagogai 

Administracij

a pedagogai, 

tėvai 

Metų 

eigoje 

Ikimokyklinių įstaigų pedagogų 

asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 

renginiai 

Pedagogų 

tobulėjimas, kitų 

įstaigų gerosios 

patirties pritaikymas 

savo darbe. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Socialiniai 

partneriai, 

pedagogai 

Metų 

eigoje 

Tėvų susirinkimai, aptariant vaikų 

saugumą įstaigoje 

Saugios aplinkos 

vaikams kūrimas, 

tėvų lūkesčių 

tenkinimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Tėvai 9-10 

mėn. 

Mokyklos Tarybos, Darbo Tarybos 

aktyvesnis bendradarbiavimas, 

siekiant įgyvendinti pokyčius 

bendruomenėje 

Glaudesnis 

bendradarbiavimas, 

bendrų vertybių 

numatymas, ugdymo 

proceso gerinimas 

Direktorius, 

Savivaldos 

organizacijos 

Tėvai, 

pedagogai 

Metų 

eigoje 



Bendruomenės parengtos, sveikatą 

stiprinančios, mokyklos programos 

„Augu sveikas ir stiprus“ veiklos 

Dalyvavimas 

projektinėje veikloje, 

išsikeltų tikslų 

įgyvendinimas, 

dalijimasis gerąja 

patirtimi 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai Metų 

eigoje 

MTP  Mokyklos pasirinktos veiklos 

srities vidinio vertinimo  analizė, 

naujų vertinimo sričių numatymas, 

bendradarbiaujant su Mokyklos 

savivalda.  

2019–2020 m. ikimokyklinio 

ugdymo plano pristatymas. 

Panaudotų lėšų ugdymo planams 

įgyvendinti už 2018 metus apžvalga 

ir finansinė perspektyva 

ateinantiems metams 

Mokyklos 

bendruomenės 

įsijungimas į 

vertinimo procesus 

viduje, privalumų ir 

trūkumų išryškinimas, 

siekiant pozityvių 

pokyčių ateityje 

Direktorius Mokyklos 

savivalda, 

tėvai 

12 mėn. 

Vaikų darbelių ir kitos informacijos 

kaupimas, pritaikymas ugdymo 

procese 

Nuoseklus duomenų 

rinkimas, pritaikymas 

Pedagogai  Kiti darželio 

specialistai, 

tėvai 

Metų 

eigoje 

1.2.Siekti mokyklos pastato renovacijos, atnaujinti lauko erdves, modernizuoti ugdymo priemones ir 

technologijas  
 
MTP Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams ir preliminarios grupių 

komplektacijos bei modelių 

svarstymas. 

Priešmokyklinio ugdymo veiklos 

plano-projekto pristatymas 2019–

2020 m. m. 

Mokyklos veiklos 

perspektyvos 

pristatymas, derinant  

visos bendruomenės 

interesus. 

Grįžtamasis ryšys 

įsivertinimo procese 

Direktorius 

 

Pedagogai 6 mėn. 

Higienos sąlygų gerinimas  Higienos normų 

laikymasis, estetinio 

įvaizdžio kūrimas 

Direktorius, 

ūkvedys 

Aptarnaujanti

s personalas 

7-8 

mėn. 

Projektų ekologine tema rengimas ir 

įgyvendinimas, aplinkosaugos 

veiklų organizavimas 

 

Tęsiama akcija „Mes 

rūšiuojam“, tobulės 

pedagogų profesinė 

kompetencija 

aplinkosaugos tema 

Direktorius, 

pedagogai 

Mokyklos 

bendruomenė  

Metų 

eigoje 

Ugdymo kokybės gerinimas Ugdymo bazės 

gerinimas, priemonių 

įsigijimas, 

inovatyvios aplinkos 

kūrimas, ugdytinių 

poreikių tenkinimui, 

kompetencijų 

tobulinimui 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai, 

tėvai 

Metų 

eigoje 

Prevencinių temų iš „Gyvenimo 

įgūdžių“ bei „Alkoholio, tabako ir 

Prevencinės 

tematikos plėtojimas 

Pedagogai Direktoriaus 

pavaduotojas 

Kartą 

per 



kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo“ programų pritaikymas 

ugdomojoje veikloje, integruojant į 

bendrąją įstaigos programą 

vaikų saugumo 

užtikrinimui, 

projektinės veiklos 

įprasminimas 

ugdymui, 

Vaiko 

gerovės 

komisija, 

tėvai 

ketvirtį 

1.3.Skatinti savivaldos savarankiškumą, ieškant rėmėjų, aktyvinant projektinę veiklą 

Bendradarbiaujant su 

ikimokyklinėmis įstaigomis, 

surengti bendri renginiai 

Kūrybingas 

kultūrinių-dvasinių 

vertybių 

puoselėjimas, 

bendradarbiavimo ir 

dalijimosi gerąja 

patirtimi skatinimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Tėvai, 

mokytojai 

Metų 

eigoje 

Gamtos mokyklos akcija 

„Auginkime kartu“ 

Praktiškai ugdomas 

darbštumas, pagarba 

gamtos suteikiamoms 

gėrybėms 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Tėvai, 

konkurso 

organizatoriai 

Gamtos 

mokykla 

Metų 

eigoje 

Projektas „Už vieną trupinėlį, 

čiulbėsiu visą vasarėlę“ 

Palaikomos 

aplinkosaugos idėjos, 

ugdomas rūpinimasis 

paukščiais 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Grupių 

auklėtojos, 

tėvai, 

konkurso 

organizatoriai 

Gamtos 

mokykla 

Metų 

eigoje 

Profilaktinė vaikų sveikatos 

priežiūra mokykloje, ataskaitų 

pateikimas atitinkamoms 

institucijoms 

Prevencinių 

programų, projektų, 

veiklų organizavimas 

tausojant vaikų 

sveikatą, puoselėjant 

sveikos gyvensenos 

įgūdžius 

Vaikų 

maitinimo ir 

higienos 

specialistas, 

pedagogai 

Visuomenės 

sveikatos 

biuras, 

darželio 

bendruomenė 

Metų 

eigoje 

Metinių ugdymo planų rengimo 

kokybės gerinimas 

Ugdymo turinys 

koreguojamas pagal 

vaikų daromą 

pažangą, pasiekimų 

lygį 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Vaiko 

gerovės 

komisija, 

tėvai 

5, 11 

mėn. 

Individualių ugdymo planų rengimas 

tobulinant savaitės plano formą 

elektroniniame dienyne 

Individualūs planai 

susiejami su grupės 

savaitės planu, 

atsižvelgiant į vaikų 

specialiuosius 

poreikius, gebėjimus 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Logopedas, 

meninio 

ugdymo 

pedagogas, 

tėvai 

Metų 

eigoje 

Papildomų paslaugų teikimas, 

atsižvelgiant į vaikų poreikius ir 

tėvų lūkesčius 

Gabių vaikų poreikių 

tenkinimas, tėvų 

lūkesčių tenkinimas 

Direktorius Neformaliojo 

ugdymo 

pedagogai 

9-10 

mėn. 



Labdaros akcija ,,Įžiebkime gerumo 

žvakelę“ 

Bendradarbiavimo su 

tėvais skatinimas, 

visuomenės samprata 

atjautos kontekste 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokyklos 

bendruomenė 

11 mėn. 

2.Pilietiškumo ugdymo dermė puoselėjant etnines, kultūrines, dorovines vertybes 

 
2.1.Skiepyti vaikui tautinio identiteto ir pilietiškumo pradmenis, atitinkančius jo amžių ir patirtį 

 
Pilietinė iniciatyva "Atmintis gyva, 

nes liudija" 

Tautinių, pilietinių 

jausmų ugdymas, 

istorinių įvykių įtakos 

mūsų šiandienai 

perteikimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokyklos 

bendruomenė 

1 mėn. 

Švęskime kartu 55-ąjį gimtadienį. 

Muzikinis spektaklis ,,Kas yra 

gimtadienis?“, Gimtadienio fiesta, 

Jubiliejinis renginys, Šv. Mišios 

Bendruomenės 

apjungimas, teigiamų 

emocijų suteikimas, 

tradicijų puoselėjimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

meninio 

ugdymo 

mokytoja, 

pedagogai 

Mokyklos 

bendruomenė 

2-3 

mėn. 

„Vasario 16-oji“  Pilietiškumo 

puoselėjimas, savojo 

identiteto svarbos 

formavimas  

„Saulutės“ 

grupės 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė 

2 mėn. 

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, 

bėk iš kiemo“ 

Kultūrinių tradicijų 

palaikymas, tradicinių 

žaidimų žaidimas 

išlydint žiemą 

,,Paukštelių“ 

grupės 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė 

3 mėn. 

„Savaitė be patyčių“  Tolerancijos 

skatinimas, 

sąmoningos bei 

atsakingos asmenybės 

formavimas 

Vaiko gerovės 

komisija, 

 pedagogai 

Mokyklos 

bendruomenė 

3 mėn. 

Bendruomenės išvyka į Berčiūnus 

„Kryžiaus keliu“ 

Aktyvaus 

bendradarbiavimo su 

tėvais skatinimas, 

įsijungiant į mokyklos 

bendruomenės 

gyvenimą, bažnytinių 

vertybių palaikymas 

,,Paukštelių“ 

grupės 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė 

4 mėn. 

 

Gavėnios susikaupimo popietė Aktyvaus 

bendradarbiavimo su 

tėvais skatinimas, 

įsijungiant į mokyklos 

bendruomenės 

,,Paukštelių“ 

grupės 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė 

4 mėn. 



gyvenimą 

Pramoga „Jei margutis neriedės“ Kultūrinių tradicijų 

palaikymas, tradicinių 

žaidimų žaidimas 

pasitinkant pavasarį 

,,Saulutės“ 

grupės 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė 

4 mėn. 

„Joninių“ šventė ,,Paparčio žiedo 

paieška“ 

Kultūrinių ir etninių 

tradicijų puoselėjimas 

gamtos virsmo 

pažinime  

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė 

6 mėn. 

Prisiminkime išėjusius (Vėlinių 

puokštė) 

Katalikiškųjų 

tradicijų 

įprasminimas 

Logopedas  Mokyklos 

bendruomenė 

10 mėn. 

2.2.Tobulinti šeimos sampratą ugdant vaiką, puoselėjant jo prigimtines galias, individualius 

gebėjimus, užtikrinant sveiką ir saugią aplinką išsaugant pilietiškas, katalikiškas vertybes 

 
„Kūdikėlį Jėzų lanko trys išminčiai“ 

(Trijų karalių šventė bendruomenei) 

Katalikiškųjų 

tradicijų, papročių 

puoselėjimas 

užbaigiant Kalėdinį 

laikotarpį 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytoja 

Mokyklos 

bendruomenė 

1 mėn. 

Rytmetis „Atsisveikinkime su 

Kalėdine eglute“ 

Gamtosauginių 

įgūdžių formavimas, 

moralinių normų 

puoselėjimas 

Meninio 

ugdymo 

mokytojas 

Visa darželio 

bendruomenė

, Panevėžio 

gamtos 

mokykla 

1 mėn. 

Šventinė pramoga Žemės dienai 

paminėti „Graži mūsų Žemelė, 

saugokime ją“ 

Gamtos grožio 

pastebėjimas, gamtos 

saugojimas, 

kūrybiškumo 

lavinimas 

Priešmokyklinio 

ugdymo ir 

vyresniojo 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai  

Pedagogai, 

vaikai, vaikų 

ir jaunimo 

literatūros 

centras 

3 mėn. 

Respublikinis vaikų ir moksleivių 

konkursas „Giesmių giesmelė – 

2019“ 

Katalikiškųjų vertybių 

saugojimas, muzikinių 

gebėjimų įtvirtinimas 

Meninio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė 

3 mėn. 

Projektas „Muzikiniai vakarai 

mamytėms – „Pats svarbiausias 

žmogus – mamytė“ 

Šeimos bendrystės 

puoselėjimas, 

pagarbos jausmo 

suaugusiajam 

formavimas, 

kūrybiškumo 

lavinimas 

Meninio 

ugdymo 

mokytojas 

„Kiškučių“, 

„Katinėlių“, 

„Ežiukų“ 

grupių 

mamos ir 

vaikai 

4-5 

mėn. 

Šeimos šventė (Sekminės) Katalikiškų vertybių 

skiepijimas per šeimos 

,,Ežiukų“ grupės 

ikimokyklinio 

Mokyklos 

bendruomenė 

5 mėn. 



bendruomeniškumą ugdymo 

mokytojas, 

meninio 

ugdymo 

mokytojas 

Giesmių projektas „Šloviname, 

Tave, Viešpatie“ 

Katalikiškųjų tradicijų 

puoselėjimas, 

muzikinio pojūčio 

formavimas 

Meninio 

ugdymo 

mokytojas 

Pedagogai Metų 

eigoje 

Skėčių ir guminių batų fiesta Antrinių žaliavų 

panaudojimas, 

skatinant 

bendruomeniškumą 

bei komandinė darbą  

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė

, socialiniai 

partneriai 

9-10 

mėn. 

Papuoškime eglutę kalėdiniais 

žaislais 

Bendruomeniškumo 

skiepijimas, šeimos 

apjungimas bendram 

tikslui – žaisliuko 

gamybai 

,,Kiškučių“ 

grupės 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė 

11 mėn. 

2.3.Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, puoselėjant individualius 

vaiko gebėjimus bei ugdant laisvą, pilietišką asmenybę 

Muzikinis-logopedinis projektas 

„Šokantys pirštukai“ 

Komandinio darbo 

skatinimas, 

ankstyvojo amžiaus 

vaikų kalbos ugdymas 

Logopedas, 

meninio 

ugdymo 

mokytojas 

Tėvai, 

pedagogai 

Metų 

eigoje 

Respublikinis konkursas-paroda 

„Sniego senio pasakos“ 

Kūrybiškumo 

lavinimas, taisyklingo 

kalbėjimo skatinimas, 

mąstymo įgūdžių 

įtvirtinimas, estetinio 

pojūčio formavimas 

Logopedas, 

meninio 

ugdymo 

mokytojas 

Lietuvos 

ikimokyklini

o ugdymo 

mokyklų 

bendruomenė

s 

2 mėn. 

,,Linksmomis pėdutėmis, vaikystės 

takeliu“ (Lietuvos rekordo 

siekimas) 

Bendruomenės, tautos 

nariu formavimas, 

pasididžiavimo savo 

kilme skatinimas 

Direktorius, 

,,Katinėlių“ 

grupės 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė 

6 mėn. 

Išvyka su kolektyvu Mikroklimato 

gerinimas, kolektyvo 

motyvavimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokyklos 

kolektyvas 

7 mėn. 

Pramoga „Vandenėlis – mums visų 

brangiausias“ 

Gamtos tausojimo, 

taršos mažinimo 

svarbos suvokimo 

formavimas 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Mokyklos 

bendruomenė 

7 mėn. 



Saugaus eismo savaitė ,,Galimi 

pavojai gatvėje“ 

Saugaus elgesio 

gatvėje, mus 

supančioje aplinkoje 

formavimas per 

įdomią vaikams veiklą 

,,Ežiukų“ grupės 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė 

9 mėn. 

Žinių ir mokslo šventė (Rugsėjo 1-

oji) 

Motyvacijos 

skatinimas, 

atsakomybės pajauta 

Logopedas, 

meninio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė 

9 mėn. 

,,Rudenėlis nuostabus, atkeliavo pas 

vaikus“ 

Vaisių ir daržovių 

savybių 

išsiaiškinimas, maisto 

gaminimo džiaugsmo 

pajautimas, atradimo 

džiaugsmo patyrimas  

,,Kiškučių“ ir 

,,Ežiukų“ grupių 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Mokyklos 

bendruomenė 

10 mėn. 
 

Advento susikaupimo popietė Aktyvaus 

bendradarbiavimo su 

tėvais skatinimas, 

įsijungiant į darželio 

bendruomenės 

gyvenimą 

,,Paukštelių“ 

grupės 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Mokyklos 

bendruomenė 

12 mėn. 

„Švenčiam Kristaus gimimą“ 

(kalėdinės eglutės) 

Aktyvus 

bendradarbiavimas su 

tėvais kuriant vaikams 

geras emocijas. 

Meninio 

ugdymo 

mokytojas, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Tėvai 12 mėn. 

 

SUDERINTA                           SUDERINTA                         SUDERINTA 

  

Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“       Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“            Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 

Mokyklos tarybos pirmininkas       Mokytojų metodinės grupės pirmininkas      Darbo tarybos pirmininkas 

Marijona Preidienė         Inga Leonienė               Albina Osteikienė 

2018 m. 12 mėn. 18 d.        2018 m. 12 mėn. 19 d.                                  2018 m. 12 mėn. 18 d.. 

 


