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PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO
2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
,,ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA‘‘
1. 2017 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
2017 metų veiklos tikslas:
Imlios naujovėms, gerais tarpusavio santykiais grįstos mokyklos kūrimas.
2017 metų veiklos uždaviniai:


Sudaryti sąlygas bendruomenės saviraiškiam dalyvavimui mokyklos gyvenime, siekiant
gyvenimo ir ugdymo(si) susiliejimo, persipinant veikloms, joms skirtoms erdvėms, laiko
organizavimui ir patirtims.



Patikslinti mokyklos savivaldos institucijų funkcijas, narių atsakomybes ir teises, gerinant
administracijos bei savivaldos institucijų sprendimų dermę.

2. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS (VEIKLA)
2.1. LOPŠELIO–DARŽELIO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ
RENGIMAS:
Parengti lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai: 2017 metų ,,Švietimo ir
ugdymo programa“; 2017 metų mokytojų veiklos priežiūros ir konsultavimo planas; Priešmokyklinio
ugdymo aprašas ir programa (PUP); Veikė įstaigos Vaikų ugdymosi pasiekimų bei pažangos vertinimo
sistema, tėvams pristatyta einamų metų padalomoji medžiaga apie vaikų ugdymosi pasiekimų bei
pažangos vertinimą; Direktoriaus įsakymais patvirtintos įvairios tvarkos, darbo grupės ir kiti
dokumentai:
„Dėl Kastyčio Ramanausko lopšelio – darželio veiklos organizavimo gripo epidemijos metu“;
„Dėl metinio patalpų vidaus audito“; „Dėl darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokesčio
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apmokėjimo tvarkos tvirtinimo“; „Dėl materialinių vertybių perdavimo ir priėmimo“; „Dėl pareigybių
sąrašo tvirtinimo“ ; „Dėl civilinės saugos darbo plano ir mokymo plano patvirtinimo“; „Dėl Panevėžio
Kastyčio Ramanausko lopšelio–darželio finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo“; „Panevėžio Kastyčio
Ramanausko lopšelio –darželio darbuotojų veiklos, vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimas“; „Dėl
RVASVT sistemos koregavimo veiksmų plano“; „Dėl strateginio veiklos plano 2017–2019 metams
tvirtinimo“; „Dėl Kastyčio Ramanausko lopšelio–darželio viešųjų pirkimų komisijos sudėties dalinio
pakeitimo“; „Dėl avarinių situacijų, įrangos gedimų, atliktų smulkaus einamojo remonto darbų ir
medžiagų perdirbimo, priėmimo komisijos sudėties patvirtinimo“; „Dėl Kastyčio Ramanausko
lopšelio–darželio vaikų žaidimo aikštelių metinės patikros rezultatų ir rekomendacijų įgyvendinimo“;
„Dėl auklėtojų padėjėjų išsilavinimo dokumentų“; „Dėl auklėtojų padėjėjų pareigybės priskyrimo C
lygiui ir pareigybės aprašo patvirtinto 2017–02–28, įsakymu Nr. V–1–27 pakeitimo“; „Dėl direktoriaus
2017 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V–1–28 priedo papildymo“ ; „Dėl privalomojo užkrečiamųjų ligų
židinių aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“; „Dėl lėšų poreikio Kastyčio
Ramanausko lopšelio–darželio žaidimo aikštelių, pavėsinių, tvorų remonto finansavimui, likvidavimui,
atstatymui“ ; „Dėl smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Panevėžio Kastyčio
Ramanausko lopšelyje–darželyje“; „Dėl smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo
Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelyje–darželyje tvarkos aprašo patvirtinimo“; „Dėl Panevėžio
Kastyčio Ramanausko lopšelio–darželio ikimokyklinio ugdymo programos „Mažųjų chrestomatija“
2017–2018 mokslo metais organizavimo“ ; „Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo“; „Dėl Kastyčio
Ramanausko lopšelio–darželio viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento tvirtinimo“; „Dėl 2017–
2018 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo plano tvirtinimo“; „Dėl grupių
darbo laiko tvirtinimo 2017–2018 mokslo metams“; „Dėl Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio–
darželio švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 2017–2018 m. m. tvirtinimo“ ; „Dėl neformaliojo švietimo
veiklos, vykdomos Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelyje–darželyje“ ; „Dėl Panevėžio Kastyčio
Ramanausko lopšelio–darželio kompleksinės pagalbos gavėjų sąrašo 2017–2018 m. m. tvirtinimo“;
„Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo“; „Dėl civilinės saugos ekstremaliųjų
situacijų valdymo grupės ir jos grandžių pasikeitimo“; „Dėl civilinės saugos funkcinių pratybų
organizacinių nurodymų patvirtinimo“; „Dėl Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio–darželio
mokinio krepšelio 2018 finansiniams metams tvirtinimo“; „Dėl dvasinio ugdymo veiklos plano
tvirtinimo“; „Dėl vaikų saugumo užtikrinimo Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelyje–darželyje“;
„Dėl avarinių situacijų, įrangos gedimų, atliktų smulkaus einamojo remonto darbų ir medžiagų
perdirbimo, priėmimo komisijos sudėties patvirtinimo“; „Dėl priešmokyklinių grupių ugdytinių
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atostogų“; „Dėl vaikų saugumo užtikrinimo Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelyje–darželyje“;
„Dėl metinės inventorizacijos atlikimo“; „Dėl maitinimo organizavimo Kastyčio Ramanausko
lopšelyje–darželyje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo“; „Dėl darbo grupės sudarymo 2018 m. Kastyčio
Ramanausko lopšelio–darželio darbo vasarą tvarkos parengimui“; „Dėl darbo vasaros metu
organizavimo“.

2.2. DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
Užtikrinant vaiko gerovę ir palankias vystimosi sąlygas, įstaigoje ir už jos ribų vaikai dalyvavo
įvairiose veiklose ir programose, kurių metu realizavo saviraiškos poreikius, puoselėjo tautos tradicijas.
Įstaigoje dirbama su socialinių problemų turinčiais vaikais, bendradarbiaujama su miesto
organizacijomis, įsijungiama į tarptautinius ir respublikinius projektus.
2017 m. lopšelyje–darželyje buvo vykdoma ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamos
programos ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ ir ,,Pienas vaikams“.
Įstaiga dalyvavo įvairiuose projektuose:
1. Tarptautiniame projekte ,,Sveika mokykla“.
2. Respublikiniame sveikatinimo projekte ,,Sveikatos želmenėliai.
3. Respublikiniame ,,Vaikų linijos“ organizuotame projekte ,,Savaitė be patyčių–2017“.
4. Dalyvavo respublikinėje pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija” 2017.
5. Dalyvauta respublikiniame projekte pasaulinei tolerancijos dienai paminėti.
6. Pilietinė iniciatyva ,,Gyvasis tautos žiedas 2017“
7. Panevėžio m. Gamtos mokyklos projekte „Mūsų mažieji draugai“.
8. 2017m. Įstaigos pedagogai dalyvavo projekte ,,Nedelsk“.
9. 2017 m. įstaiga įsitraukė į Global Education Week ir ŠMM projektą.
10. 2017 m. įstaiga įsitraukė į Nacionalinį projektą ,,Dovana Lietuvai“ Lietuvos Valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti.

2.3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS. VIDAUS AUDITAS.
DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE, PRANEŠIMAI, AUTORINIŲ KALIFIKACINIŲ
PRORAMŲ, METODINIŲ PRIEMONIŲ RENGIMAS IR EKSPONAVIMAS
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Lopšelio–darželio bendruomenei buvo organizuoti aktualūs tiksliniai mokymai, susitikimai su
socialiniais partneriais, buvo organizuoti diskusijų stalai, švietimo bendruomenių susitikimai.
Pedagogai tobulino dirbo su elektroninio planavimo priemonėmis gebėjimus. Įstaigos pedagoginė
bendruomenė siekdama vaiko ugdymosi pažangos nuolat bendradarbiavo su tėvais ir kitais ugdytojais,
tėvai aktyviai dalyvavo įstaigos savivaldoje, buvo kviečiami į renginius, spektaklius. Konsultuotasi su
PPT specialistais dėl pagalbos vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų bei ugdymosi
sunkumų. Tarnybos specialistai bendradarbiavo su lopšelio–darželio specialistais, teikė rekomendacijas
probleminių atvejų sprendimui. Buvo palaikomi ryšiai su mokyklų administracija, mokytojais ir
švietimo pagalbos specialistais, tartasi, kaip sukurti tinkamą ugdymosi aplinką mokykloje buvusiems
lopšelio–darželio ugdytiniams.
2017 metais visi įstaigos pedagogai, remiantis individualiais ir įstaigos vadovo patvirtintais
profesinio tobulėjimo planais, tobulina kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kursuose, seminaruose
(1 lentelė).
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO IR VEIKLOS REZULTATŲ SUVESTINĖ
1 lentelė
Eil.
Pedagogų kvalifikacijos ir
Pedagogų
Kvalifikacijos renginių pvadinimas
Nr.
veiklos rezultatai
skaičius
ir veiklos apibūdinimas
I Dalyvavimas kvalifikaciniuose mokymuose, kursuose, seminaruose (dalyviai, klausytojai)
1.
Vadybinė sritis
4
Įst. vadovai ir pedagogai dalyvavo seminaruose:
,,Lokaliniai dokumentai pagal naująjį LR Darbo kodeksą:
2
Pedagoginė sritis
24
praktiniai patarimai juos rengiant“, DU sistemos įstatymo
3.
Socialinė sritis
10
analizė, ,,Ką turime žinoti apie naują DK“, ,,Vadovo
4.
Specialiosios pedagogikos
24
lyderio vaidmuo, valdant pokyčius šiuolaikinėje
ir psichologijos sritis
inovatyvumo siekiančioje ikimokyklinio ugdymo
5.
Kūrybiškumo ir meninio
24
mokykloje“, ,,Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą
ugdymo sritis
reglamentuojančių dokumentų taikymas IIId., ,,Pedagogų
6.
Sveikatos ugdymo sritis
6
metinės veiklos vertinimas“, ,,Smurtas artimoje aplinkoje:
7.
Teisinių žinių gilinimas
4
atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje“,
,,Vaikas pokyčių kelyje. Augame kartu“, ,,Emocinė–
psichinė ir fizinė sveikata“, ,,Maitinkimės sveikai ir
gyvenkime aktyviai“, ,,Sveikatai palanki mityba“,
,,Sveikatos stiprinimas, nutukimų profilaktika“,
,,Žaidybinio metodo taikymo galimybės skatinant vaikų
fizinį aktyvumą“, ,,Nuotoliniai mokymai mokytojų
edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“,
,,Multisensortinio ugdymo metodo pritaikomumas veiklose
su vaikais“, ,,Muzikinis ugdymas: naujovės ir patirtys“,
,,Muzikinis ugdymas: naujovės ir patirtys“, ,,Praskleisti
Šv. Velykų slėpinio skraistę“, ,,Vaikų religinis ugdymas ir
rengimas sakramentiniam gyvenimui. Noriu gyventi pas
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Tave“, ,,Ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo
(specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), specialiosios
pagalbos teikimo ir ugdytinių motyvavimo kompetencijos
tobulinima“, ,,Ugdymo metodų ir aplinkos pritaikymo
įvairovė, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčiai vaikais“, ,,Turiningas, kokybiškas ir įdomus
pasirengimas mokyklai“, ,,Įdomios pedagogo veiklos,
metodai–tiltas į vaikų knygų pasaulį“, ,,Prigimtiniai
mergaičių ir berniukų skirtumai, įtakojantys ugdymosi
sėkmę“, ,,Vaiko auklėjimo priemonės: kada peržengiame
ribas“, ,,Komandos bendradarbiavimas–kokybiškam vaiko
ugdymui“, „Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams nuo 2017
m. vasario 1 d.“, „Kaip tinkamai ir kryptingai valdyti
kolektyvą, siekiant vadovo iškelto tikslo? Kaip atpažinti
žmonių tipus?“, „Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir
apskaita biudžetinių įstaigų darbuotojams 2017“, „Darbo
santykių reguliavimo pokyčiai: kaip tinkamai pasirengti?“,
„Žaidžiame, šokame, bėgiojame – kartu su šeima
sportuojame“, „Pareigybių rengimas (ne pedagoginiams
darbuotojams) naujojo Valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo kontekste“.
II. Skaityti pranešimai, organizuoti kvalifikaviniai renginiai, parengtos autorinės programos
1.
Vadybinė sritis
2
Direktorė D. Pakėnienė ir socialinė pedagogė D.
Ramanauskienė parengė autorinę kvalifikacinę programą
2.
Pedagoginė sritis
10
,,Įdomios pedagogo veiklos, metodai – tiltas į vaikų knygų
3.
Socialinė sritis
1
pasaulį“; parengė ir pristatė pranešimus respublikos
4.
Psichologinė sritis
2
pedagogams. D. Pakėnienė, pedagogės K. Platušienė ir I.
5.
Meninė sritis
2
Ivanova suorganizavo respublikinę akciją ,,Tautinė lėlė“,
6.
Sveikatos ugdymo sritis
skirtą Tautinio kostiumo metams ir Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti. Priešmok. ugdymo
7.
Kita
pedagogė J. Karpetienė ir auklėtoja D. Šidlauskienė
parengė ir pristatė pranešimą respublikiniame seminare
,,Įdomios pedagogo veiklos, metodai–tiltas į vaikų knygos
pasaulį“, pedagogai G. Leskauskienė, E. Šerėnienė, A.
Abromavičienė, M. Valikonytė, D. Šidlauskienė,
priešmok. ugd. pedagogė R. Bžėskienė, logopedė, soc.,
spec. pedagogė D. Ramanauskienė, dir. pavaduotoja
ugdymui V. Kodorienė parodė atviras veiklas respublikos
pedagogams seminaro ,,Įdomios pedagogo veiklos metodai
– tiltas į vaikų knygos pasaulį“ metu. Direktorė D.
Pakėnienė konsultavo Panevėžio kolegijos Ikimokyklinio
ugdymo pedagogikos studijų programos pirmo kurso
studentes vaikų ugdymo klausimais, supažindino su
įstaiga, jos specifika, ugdymo sistemos ypatumais.
III.. Narystė ir dalyvavimas asociacijų ,komisijų veikloje
1.

Mokslo taikomoji veikla.
Veikla Nacionalinėje
vaikystės tyrėjų asociacijoje
(NAVATYRA) ir
Mokslinėje draugijoje
(SMD)

2

Direktorė D. Pakėnienė ir socialinis pedagogas
D.Ramanauskienė dalyvauja Nacionalinės vaikystės tyrėjų
asociacijos veikoje, priklauso asociacijos revizijos
komisijai. D.Ramanauskienė kuruoja Mokslinės draugijos
(SMD)veiklą. D. Pakėnienė yra Nacionalinės katalikiškųjų
mokyklų asociacijos tarybos narė .Dalis įstaigos pedagogų
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2.

Sveikatinimo veikla.
8
Dalyvavimas asociacijos
,,Sveikatos
želmenėlai“veikloje.
3.
Dalyvavimas sveikatą
24
stiprinančių mokyklų
asociacijoje ,,Sveika
mokykla“
4.
Dorinio–dvasinio ugdymo
24
kryptys.
IV Publikacijos, straipsniai, leidiniai
1.

Metodinė kryptis

1

2.

Pedagoginė kryptis
(moksliniai straipsniai)
Šviečiamoji kryptis
(straipsniai miesto
dienraščiuose)
Socialinė–
psichologinė/sveikatinimo
kryptis

1

Metodinių priemonių
parengimas Respublikinei
parodai.

3

Dalyvavimas parodose –
konkursuose.

15

3.

4.

5.

2

aktyviai dalyvauja Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų
asociacijos ir respublikinės asociacijos ,,Sveikatos
želmenėliai“ir ,,Sveika mokykla“veiklose.

Veikla Nacionalinėje katalikiškųjų mokyklų asociacijoje
(NKML)
Socialinė pedagogė, logopedė Daiva Ramanauskienė
parengė mokslinį straipsnį The Accessibility of Special
Support in Early Childhood Education Institution in
Panevėžys
ir jį publikavo moksliniame leidinyje ,,Cultures of Thinking
and Learning in the Scentific Discourse“ (band 32), Peter
Lang Edition, Frankfurt am Main, 2017. Pedagogės
Karolina Platušienė ir Ingrida Ivanova parengė straipsnius:
,,Tik mūsų padedami vaikai pasijus stiprūs ir kilnūs“
(,,Panevėžio kraštas“, 2017 03 18 Nr.31/5807/),
,,Keliaujanti paroda ,,Tautinė lėlė“(,,Panevėžio kraštas“).
Pedagogė Dainora Šidlauskienė parengė informaciją–
kvietimą apie organizuojamą respublikinį ikimokyklinių
įstaigų plenerą ,,Sniego karalystė 2017“. Informacija
paskelbta internetiniame puslapyje
www.ikimokyklinukas.lt.
Logopedės Daiva Ramanauskienė, Jolita Dubauskienė,
Aušra Adomavičienė parengė priemones, skirtas darbui su
spec. poreikių vaikais ir pristatė respublikiniame seminare
,,Įdomios pedagogo veiklos, metodai – tiltas į vaikų knygos
pasaulį“.
Pedagogės ir ugdytiniai dalyvavo tarptautinėse,
respublikinėse, miesto parodose: ,,Išgirsti pačią slapčiausią
gamtos kalbą“, ,,Sniego karalystė 2017“,,,Tautinė lėlė“.
Dalyvavo kūrybiniame plenere iš rudeninių gėrybių
Panevėžio Gamtos mokykloje, Smėlynės bibliotekos
organizuotoje piešinių parodoje ,,Išdykusios pasakos“,
Lietuvos olimpinės akademijos organizuotame piešinių
konkurse ,,Mes sportuojame“, respublikiniame
priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurse ,,Piešiu
tautinį kostiumą“ ir kt.

Nepedagoginis personalas tobulina savo profesinius gebėjimus, dalyvauja įvairių sričių mokymuose

7
(žr. 2 lentelė)
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NEPEDAGOGINIO PERSONALO PROFESINIS TOBULĖJIMAS 2017 M.
2 lentelė
Eil.
Nr.
I.

Nepedagoginio personalo
kvalifikacijos kėlimo
rezultatai

Darbuotojų
skaičius

Dalyvavimas kvalifikaciniuose mokymuose, kursuose, seminaruose
1

1.

Viešųjų pirkimų mokymai

1
1
10
1
2
2

2.

Kvalifikacijos tobulinimo
renginiai, seminarai

1
2
1
1
1

1
2

3.
Seminarai, mokymai
sveikatos, klausimais

1
1
1
2
1

4.

Kvalifikacijos renginių apibūdinimas, data

Darbų sauga ir sveikata,
civilinės saugos mokymai

3

„Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo taikymas
praktikoje“ 2017-09-13 (8 a. val. ).
„Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai vykdant mažos
vertės viešuosius pirkimus“ 2017-03-29 (8 val. )
„Naujasis viešųjų pirkimų įstatymas“2017-10-4, 8 val.
„Vaiko auklėjimo priemonės – kada peržengiame ribas“
2017-12-15
„Naujojo Darbo kodekso taikymo ypatumai ir praktika
viešajame sektoriuje“ 2017-09-26 (6 a. val.)
„Mikroklimatas grupėje“ 2017-12-20 (3 val.)
„Švietimo įstaigų dokumentų tvarkymas, archyvavimas ir
naikinimas“2017-11-29 (6 a. val.)
„Kompiuterinio raštingumo mokymai“
2017m. spalio 16–30 d. (40 val.)
„Darbo kodekso naujovės“ 2017-12-04 (6 a. val.)
„Kaip tinkamai ir kryptingai valdyti kolektyvą, siekiant
vadovo iškelto tikslo? Kaip atpažinti žmonių tipus?“ 201711-27 (3 a. val.)
„Lokaliniai dokumentai pagal naująjį LR Darbo kodeksą“
2017-09-06 (8 a. val.)
„Darbo teisės reforma nuo 2017–07–01: darbo sutartys,
privalomos tvarkos ir darbo santykių įgyvendinimas“
2017-06-28 (7 a. val.)
„Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo, vaikų socialinės
globos įstaigose ir stovyklose. Pakeitimai ir naujovės“
tvarkos apr. naujovės“2017-10-20, 4 val.
„Maitinkimės sveikai ir gyvenkime aktyviai“
2017-11-13. (5 val.)
„ Maisto tvarkymas: reikalavimai, pareigos ir atsakomybė“
2017-05-10 (2,5 val.)
„Sveikatos gerinimas bei stiprinimas mokykloje ir darbe“
2017-12-06 (5 val.)
„Produktų apdorojimo karščiu reikšmė, gaminant sveiką
maistą“ 2017-06-15 (3 val.)
„Emocinė,psichinė ir fizinė sveikata“ 2017-10-11,5 vl.
Sveikatai palanki vaikų mityba namuose ir ugdymo
įstaigose“ 2017-12-04 (4 a. val.)
„Saugi elgsena darbe. Darbo kodekso naujovės“
2017-12-07
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2.4. IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
Šios veiklos tobulinimu nuolat rūpinasi vaikų ugdymo kūrybinė grupė, kuri analizuoja veiklą,
išsiaiškina privalomus, trūkumus, galimybes ir grėsmes, numato veiklos tobulinos gaires.
Ryšiai su ,,Senvagės‘‘, ,,Aušros‘‘ progimnazijų ir K. Paltaroko gimnazijos pedagogais leidžia
stiprinti sąsajas tarp priešmokyklinio, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų bei ugdytinių dar
veiksmingesnį ugdymo proceso perimamumą ir tęstinumą. Priešmokyklinėje grupėje buvo vykdoma
Panevėžio Gamtos mokyklos programa ,,Mūsų mažieji draugai‘‘.
Lopšelis-darželis vykdo neformaliojo (ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo
programą:
Individuali ikimokyklinio ugdymo programa ,,Mažųjų chrestomatija“.
Reorganizavus įstaigą, pereinamuoju laikotarpiu įgyvendinama individuali ikimokyklinio
ugdymo programa ,,Mažais žingsneliais į žinių pasaulį“.
Įstaigoje įgyvendinama ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programa“ bei ,,Renginių šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“
2017 m. į mokyklą buvo išleistas 35 vaikai.
Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis ugdymo programomis:
- Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
- Priešmokyklinio ugdymo standartai.
- Tarptautinė ,,Zipio programa‘‘.
- Panevėžio Gamtos m-klos programa ,,Mažieji gamtos draugai“.
Du kartus per metus pedagogai ir specialistai vertino vaikų gebėjimus, sekė priešmokyklinukų
ugdymosi raidą. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės ypatingą dėmesį skyrė priešmokyklinukų
kūrybiškumo ugdymui,jų saviraiškos poreikių tenkinimui.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdymosi aplinka, priemonės atitinka vaikų
amžių, poreikius, interesus.
Vaikų ir pedagogų kūrybinės profesinės veiklos įvertinimas atsispindi 3 lentelėje.
2.5. VAIKŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINĖS PROFESINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS
3 lentelė
Padėkos turinys
Už ilgametį darbą direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vilmai
Kodorienei
Už dalyvavimą respublikiniame priešmokyklinio a. vaikų piešinių
konkurse ,,Piešiu tautinį kostiumą“, priešm. ugdymo pedagogei J.
Karpetienei
Už dalyvavimą piešinių konkurse ,,Mes sportuojame“,
pedagogėms J. Karpetienei, R. Bžėskienei
Už aktyvų ir nuoširdų talkinimą Panevėžio klubo ,,Dviračiai“
renginyje – vaikų varžybose ,,Paspirtukas 2017“, priešmokyklinio
ugdymo pedagogėms J. Karpetienei, R. Bžėskienei
Už aktyvų dalyvavimą Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės
sveikatos priežiūros specialistų konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“,
priešmokyklinio ugdymo pedagogei R. Bžėskienei

Kas skyrė padėką (įstaiga, asmuo)
Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio–
darželio direktorė Dalia Pakėnienė
Alytaus
lopšelio–darželio
,,Putinėlis“
direktorė G. Grudzinskienė
Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas
A. Poviliūnas
Panevėžio
m.
klubo
,,Dviračiai“
pirmininkas S. Grubliauskas
Panevėžio m. savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro direktorė S. Steniulienė,
vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros
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Už dalyvavimą paukščių globos akcijoje ,,Už vieną trupinėlį
čiulbėsiu visą vasarėlę“, pedagogėms J. Karpetienei, R. Bžėskienei
Už dalyvavimą projekte ,,Mokyklos link...“, ,,Tuk tuk lietaus
lašiukai“, pedagogėms R.Bžėskienei, R. Račkauskienei
Už dalyvavimą Panevėžio regiono ekologinėje–edukacinėje
akcijoje ,,Rudens kraitelė 2017“, pedagogėms J. Karpetienei, R.
Bžėskienei, R. Račkauskienei, J. Kazakevičienei
Už dalyvavimą respublikiniame plenere ,,Sniego karalystė 2017“,
auklėtojoms G. Leskauskienei, D. Jėckienei, A. Abromavičienei
Už dalyvavimą foto parodoje ,,Mano augintinis“, auklėtojai G.
Leskauskienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei R. Bžėskienei
Už mažųjų meninę programą pristatant respublikinę kūrybinių
darbų parodą ,,Tautinė lėlė“, auklėtojai M. Valikonytei

specialistė G. Kundrotienė
Panevėžio Gamtos mokyklos direktoriaus
pavaduotoja V. Kuzmienė
Panevėžio Rožyno progimnazijos direktorė
A. Adiklienė
Panevėžio Gamtos mokyklos direktorė
R. Kliminskienė
Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio–
darželio direktorė Dalia Pakėnienė
Panevėžio lopšelio–darželio ,,Jūratė“
direktorė K. Žaltauskienė
Panevėžio
apskrities
Gabrielės
Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos
vedėja G. Ratkutė.
VŠĮ Šv. Juozapo globos namų direktorius
P. Skrudupis
Panevėžio
apskrities
Gabrielės
Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja G.
Ratkutė, Panevėžio Kastyčio Ramanausko
lopšelio–darželio direktorė Dalia Pakėnienė

Už programėlę ,,Kartu su Vyturio giesme“ Šv. Juozapo globos
namų gyventojams, auklėtojoms M. Valikonytei, K. Platušienei
Už dalyvavimą respublikinėje akcijoje ,,Tautinė lėlė“,
bendradarbiavimą, kūrybingumą ir iniciatyvumą auklėtojoms D.
Jėckienei, L. Balsienei
Už respublikinės akcijos organizavimą, kūrybinių darbų parodos
,,Tautinė lėlė“ meninį pristatymą, bendradarbiavimą projekte
,,Biblioteka šalia tavęs“, auklėtojoms I. Ivanovai, K. Platušienei
Už asmeninį indėlį rengiant parodą ,,Tautinė lėlė“, auklėtojoms I. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
Ivanovai, K. Platušienei
bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros
departamento direktorė A. Augustaitienė
Už prasmingą partnerystę ir aktyvų dalyvavimą Marijonų Panevėžio
Marijonų
bendruomenės
bendruomenės vykdytame projekte ,,Žvenk, žirgeli“, auklėtojoms pirmininkė E. Vitonienė
L. Balsienei, E. Masilionienei, K. Platušienei
Už dalyvavimą Panevėžio miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio Panevėžio lopšelio–darželio ,,Kastytis“
amžiaus vaikų projekte ,,PASAKORIUS“, logopedėms J. direktorė S. Šešeikienė
Dubauskienei, A. Adomavičienei, D. Ramanauskienei
Už kūrybiškai ir originaliai pagamintą lėlę auklėtojai K. Šiaulių
lopšelio–darželio
,,Salduvė“
Platušienei
direktorė Nijolė Korsakienė
Už kūrybiškumą ir dalyvavimą aplinkosauginio švietimo projekto Kultūros centro Panevėžio bendruomenių
,,Žemės mėnuo“ renginyje ,,Keturios stichijos“, meninio ugdymo rūmų direktorė S. Myškienė
pedagogei J. Valickienei, pedagogei R. Bžėskienei
Už nuoširdžią pagalbą ir bendradarbiavimą ugdant jaunąją Aukštaitijos
krepšinio
mokyklos
krepšininkų kartą, direktorei Daliai Pakėnienei
direktorius Žydrūnas Kuodis
Už prasmingą socialinę partnerystę ir aktyvų dalyvavimą Marijonų Marijonų
mikrorajono
bendruomenės
mikrorajono bendruomenės vykdytame projekte „Žvenk, žirgeli“, pirmininkė Enrika Vitonienė
direktorei Daliai Pakėnienei
Už respublikinės akcijos ,,Tautinė lėlė“ inicijavimą ir Panevėžio
apskrities
Gabrielės
bendradarbiavimą projekte ,,Biblioteka be sienų“, direktorei Daliai Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos
Pakėnienei
Vaikų literatūros skyriaus vedėja G.
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Ratkutė.
Už respublikinės akcijos ,,Tautinė lėlė“ organizavimą ir Panevėžio
apskrities
Gabrielės
bendradarbiavimą projekte ,,Biblioteka be sienų“, Panevėžio miesto Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos
Kastyčio Ramanausko lopšeliui – darželiui.
Vaikų literatūros skyriaus vedėja G.
Ratkutė.
Už dalyvavimą Panevėžio m. ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų Panevėžio lopšelio – darželio ,,Žibutė“
parodoje „Dabščiosios rankelės“, direktorei Daliai Pakėnienei
direktorė L. Simanavičienė

2.6. VAIKŲ SAVIRAIŠKOS
PUOSELĖJIMAS

POREIKIŲ

TENKINIMAS

IR

TAUTOS

TRADICIJŲ

Vaikų saviraiškos poreikių tenkinimo ir tautos tradicijų puoselėjimo 2017 m. rezultatai, bei vaikų
ir pedagogų kūrybinės profesinės veiklos įvertinimas už 2017 m. atsispindi 4 lentelėje.
4 lentelė
Data
Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Veikla
1. Organizuota Trijų Karalių šventė ,,Trijų Karalių dovanos“.
2. Organizuota Laisvės gynėjų dienos Sausio 13–osios paminėjimą: pilietinė akcija ,,Atmintis
gyva, nes liudija“, susitikimas su Sausio 13–osios brolijos Panevėžio kr. skyriaus atstovais,
parodą ,,Mano šalis“.
1. Vyko renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti ,,Lietuva vaiko širdy“,
veikė vaikų darbelių paroda ,,Lietuvos spalvos“.
2. Organizuota šventė ,,Užgavėnių išdaigos ir linksmybės“.
3. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo Panevėžio miesto Gamtos mokyklos
organizuotoje akcijoje ,,Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“.
4. Dalyavimas respubl. priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurse ,,Piešiu tautini
kostiumą“.
5. Ugdytiniai dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse ,,Mes sportuojame“.
6. Organizuotas respublikinis pleneras ,,Sniego karalystė 2017“.
1. Organizavome amatų mugę ,,Kaziuko kermošius“. Vyko vaikų meninė programa, darbelių
paroda.
2. Vyko Kovo 11–osios dienos paminėjimas. Dalyvavo KASP VYČIO apygardos 5 rinktinės
kariai.
3. Dalyvavome Pasaulinės Žemės dienos paminėjime ,,Žemės glėby“ miesto Bendruomenių
rūmuose. Ugdytiniai parodė muzikinė kompoziciją ,,Gandrų sugrįžimas“.
4. Organizavome akciją ,,Padovanok paukšteliui inkilėlį“.
5. Priešmokyklinių ir vyresniųjų grupių vaikai vyko į Šv. Kotrynos vienuolinius namus, kur
dalyvavo programoje ,,Gavėnios liturginė prasmė Šv. Velykų belaukiant“.
6. Organizuotos išvykos į Šv Juozapo globos namus, parodyta meninė progr. ,,Kartu su Vyturio
giesme“.
7. Organizuota nacionalinė akcija ,,Gyvasis Tautos Žiedas“ kovo 11–osios dienai paminėti.
1. Organizuotas renginys ,,Vaivorykštės pasaka“, skirtą Pasaulinei Žemės dienai.
2. Organizuotas Velykų rytmetis ,,Suskambo Velykų varpeliai“, paroda ,,Įvairiaspalviai
margučiai“.
3. Dalyvauta Smėlynės bibliotekos piešinių parodoje ,,Išdykusios pasakos“.
4. Meninė progr. pristatyta G. Petkevičaitės–Bitės bibliotekoje miesto ir Lietuvos pedagogams.
1. Vyko popietės ,,Gražiausios dainos ir žiedai mamai“, skirti mamyčių dienai paminėti.
2. Vyko atsisveikinimo su darželiu šventės ,,Lašiukų“ ir ,,Rožės žiedelio“ gr. vaikams.
3. Dalyvauta tarptautiniame piešinių konkurse ,,Išgirsti slapčiausią gamtos kalbą“.
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1. Organizuota vaikų gynimo dienos paminėjimo šventė ,,Vaivorykštės spalvos“.
2. Ugdytiniai dalyvavo miesto Vaikystė dienos paminėjime.
3. Ugdytiniai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės gynėjų Sausio 13–osios brolijos krašto
skyriaus organizuotame vaikų piešinių parodoje ,,Puokštė Lietuvos laisvei“.
Rugsėjis 1. 1. Mokslo m. pradžios šventė: šv. Mišios Marijonų koplytėlėje; spektaklis ,,Kelyje į Lietuvos
šimtmetį...“.
2. Dalyvauta Panevėžio Gamtos mokyklos akcijoje ,,Rudens kraitelė 2017“.
3. Ugdytiniai dalyvavo miesto dviračių renginyje ,,Paspirtukas 2017“.
4. Ugdytiniai dalyvavo miesto piešinių parodoje ,,Sportuokime kartu“.
1. Organizuotas šventinis koncertas įstaigoje Mokytojo dienai paminėti.
Spalis
2. Dalyvauta sportiniame renginyje ,,Sveikuolių sveikuoliai“.
3. Ugdytiniai dalyvavo miesto piešinių parodoje ,,Mano augintinis“.
1. Organizuotas netradicinis renginys ,,Arbatos puota“.
Lapkritis
2. Organizuotos išvykos į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią.
1. Įstaigos bendruomenei organizuotas Advento vakaras.
Gruodis
2. Vyko rimties ir susikaupimo rytmečiai ,,Prie balto Kūčių stalo“.
3. Ugdytiniai įsitraukė į Marijonų bendruomenės projektą ,,Žvenk, žirgeli“ ir dalyvavo piešinių
parodoje.
Birželis

2.8. ŪKINĖ FINANSINĖ VEIKLA
Įstaigos turi menkas galimybes pasinaudoti fizinių asmenų 2% pajamų mokesčio finansine
parama, kuri yra labai minimali dėl įstaigą lankančių vaikų šeimų socialinės finansinės padėties.
Pasikeitusi biudžetinės įstaigos darbuotojų apkėjimo sistema, įtvirtinusi pastoviąją ir kintamąją atlygio
dalį paskatino lopšelio–darželio bendruomenę siekti aukštesnių profesinių tikslų ir geresnių veiklos
rezultatų. Pagal higienos normų reikalavimus iš dalies atnaujinti visų grupių higienos kambariai, dviejų
korpusų virtuvių įranga, I korpuso logopedo kabinetas.
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2.9. 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAI
2.1. STRATEGINIS PRIORITETAS:
 Savivaldos institucijų veiklos tobulinimas.

2.2. 2018 METŲ VEIKLOS TIKSLAI:
Išlaikyti ir stiprinti (intelektualinius) žmogiškuosius ir matereliuosius išteklius, sudarant
pedagogams galimybes ir sąlygas tobulinti kvalifikaciją, skleisti ir perimti gerąją darbo patirtį,
naudotis informacija ir informacinėmis priemonėmis.

2.3. 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI:
1. Formuoti lopšelio–darželio įvaizdį. Inicijuoti pedagogų dalyvavimą šalies projektuose, ieškoti
galimybių apsirūpinti naujomis informacinių technologijų bei ugdymo priemonėmis.
2. Užtikrinti ugdymo proceso modernizavimą, sudaryti sąlygas pedagogams ir kitiems darbuotojams
turėti prieigą prie interneto, aprūpinti juos informacine technika.

11:40:10
SSGG SUVESTINĖ
STIPRYBĖS
1. Etosas
1.1. Katalikiškųjų tradicijų puoselėjimas
1.3. Mokyklos išorės ryšiai (mokykla atvira pokyčiams)
2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis
2.1. Programų atitiktis vaikų ugdimosi poreikiams
3.Vaiko ugdymo(si) pasiekimai
3.2. Ugdymo(si) proceso kokybė (3.2.3. specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga)
4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai
4.2. Vaiko poreikių tenkinimas (4.2.2. vaiko asmeninės saviraiškos tenkinimas;
4.2.3. psichologinė ir socialinė pagalba)
5. Ištekliai
5.1. Kūrybinių grupių veikla.

6. Mokyklos valdymas
6.2.2.Uždavinių įgyvendinimas
6.3.2 Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas
GALIMYBĖS
1. Etosas
1.2. Mokyklos įvaizdis (tapatumo ir pasididžiavimo įstaiga jausmas)
1.1. Mokyklos vertybės (1.1. Mokyklos vertybių puoselėjimas (vaikų kultūros kaip
vertybės pripažinimas; 1.3. Mokyklos vidaus ir išorės ryšių tobulinimas (projektų kūrimas,
vykdymas)
2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis
2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė (2.3.4. ugdymosi motyvacijos palaikymas)
2.4. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo ugdymo procese stiprinimas (šeimos įtraukimo
į ugdymo procesą veiksmingos sistemos kūrimas)
3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai
3.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje
4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai
4.2.5. Pagalba specialių poreikių vaikams
5. Ištekliai
5.1. Personalo politika (pedagogų, specialistų ir kito personalo pareigos ir funkcijos turi
atitikti įstaigos veiklos specifiką, grupės, bendruomenės poreikius)
5.1. Keliami reikalavimai pedagoginiam personalui (motyvuoti pedagogai)
6. Mokyklos valdymas
6.2. Strateginis mokyklos planas
6.4. Įstaigos savivaldos ir administracijos veiksmų dermė

SILPNYBĖS
1. Etosas
1.1. Įstaigos mikroklimatas
1.2. Mokyklos patalpos ir lauko inventorius iš dalies atitinka higienos reikalavimus
2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis
2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas
3.Vaiko ugdymo(si) pasiekimai
3.3. 4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai
4.2. Vaiko sveikata
5. Ištekliai
5.1. Nepakanka personalo kompetencija (neveiksmingas komandinis darbas)
5.2. Materialinė aplinka (5.2.1. veiklos erdvė ir būklė mokykloje)
5.3. Finansiniai ištekliai (gaunamas finansavimas nepilnai patenkina įstaigos poreikius)
6. Mokyklos valdymas
6.4.Savivaldos ir mokyklos administracijos sprendimų ir veiksmų derinimas.
GRĖSMĖS
1. Etosas
1.2. Nepakankamas įstaigos atstovavimas visuomenėje (demografinė padėtis)

2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis
2.4. Formalus šeimos įsitraukimas į ugdymo procesą
3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai
3.2. Pedagogų ir tėvų veiklos dermės stoka skatinant vaiko pasiekimus ir jos vertinimas
(nesutampa ugdytojų požiūriai)
4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai
4.2. Nepakankama pagalba kai kuriems specialiųjų poreikių vaikams (tėvai ne visada
atskleidžia vaiko raidos sutrikimus)
5. Ištekliai
5.3. Finansiniai ištekliai (gaunamas finansavimas nepilnai patenkina įstaigos poreikius,
reikalinga pastato vidinė renovacija, higienos normas ir taisykles atitinkanti aplinka).
6. Mokyklos valdymas
6.2. Apsunkintas uždavinių įgyvendinimas (įstaigoje veikia du korpusai skirtingose
patalpose)

11:40:10
PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO – DARŽELIO VEIKLOS PROGRAMA
Pagrindinis tikslas
Išlaikyti ir stiprinti (intelektualinius) žmogiškuosius ir matereliuosius išteklius, sudarant pedagogams galimybes ir sąlygas: tobulinti kvalifikaciją, skleisti ir
perimti gerąją darbo patirtį, naudotis informacija ir informacinėmis priemonėmis.

3. 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

3.1. UŽDAVINYS. Formuoti lopšelio–darželio įvaizdį. Inicijuoti pedagogų dalyvavimą šalies projektuose, ieškoti galimybių apsirūpinti naujomis
informacinių technologijų bei ugdymo priemonėmis.
Eil.
Nr.

PRIEMONĖS

LAUKIAMAS
REZULTATAS

ATSAKINGI
VYKDYTOJAI

1

2

3

3.1.1.

 Parengtas projektas ir gautas
finansavimas jo įgyvendinimui
 Organizuotas kvalifikacinis
renginys miesto švietimo
bendruomenei.

Direktorius,
projektų ir
edukacinės
veiklos grupė

3.1.2.

Skatinti lopšelio-darželio projektų
ir edukacinės veiklos grupės narius
rengti paraiškas ir dalyvauti
finanuojamų projektų konkurse bei
skleisti naujas edukacines žinias,
dalintis ugdymo idėjomis, ieškant
efektyviausių pedagoginių
sprendimų.
Inicijuoti įstaigos lopšelio-darželio
savivaldos ir administracijos
sprendimų dermę kolegialiai
priimant sprendimus dėl
bendruomenės komandinio darbo
atstovaujant įstaigą; rengti
autorines kvalifikacines programas,
dalyvauti miesto bei šalies
rengniuose, projektuose, akcijose.

4

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai,
pagalbos vaikui
specialistai

3.1.3.

Įstaigos I ir II korpusuose įengti
internetinę prieigą.

3.1.4.

Įstaigos pedagogus ir pagalbos
vaikui specialistus aprūpinti
naujomis ugdymo priemonėmis,
ugdymosi aplinkas pritaikyti
darbui su informacinėmis
technologijomis. Inovatyvių ugd.
priemonių pristatymas.

 Įstaigos bendruomenė
atstovauja įstaigą
organizuodama mokymus
Lietuvos ir miesto
pedagogams, šeimoms;
dalyvaudama miesto bei šalies
renginiuose, projektuose,
akcijose.
 Mokyklos prestižas mieste
didėja, ji teigiamai vertinama
miesto benruomenėje.
 Įstaigos I ir II korpuse veikia
šviesolaidinis internetas.
 Visi įstaigos pedagogai turi
galimybę naudotis internetu
 Įstaigos pedagogai ir pagalbos
vaikui specialistai aprūpinti
atnaujintomis ugdymo
priemonėmis, ugdymo procese
naudoja naujas informacines
technologijas.
 Ugdymo kokybės gerinimas

Direktorius,
ūkvedys

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
vyr. buhalteris,
pedagogai

PARTNERIAI

5
PŠC, PPT,
l/d ,,Žibutė“

LĖŠOS

6

LAIKAS

7
2018 m.
II-IV ketv.
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Projekto paraiška
Projekto sutartis (jei būtų
laimėtas projektas)
Kvalifikacijos kėlimo
programa kvalifikacijos
pažymėjimai

Miesto savivaldybė,
Švietimo ir jaunimo
reikalų skyrius, PPT,
miesto lopšeliaidarželiai, kiti įstaigos
soc. partneriai

visus metus

Mokymų organizavimo
medžiaga; Dalyvavimo
renginiuose įrodymai –
nuotraukos, padėkos,
aprašymai.
Lopšelio-darželio
užpildomumo suvestinė
(komplektuojama 10 grupių)

-

2018 m.
I – II ketv.

Įrangos įsigijimo, įrengimo ir
priežiūros dokumentai

Panevėžio švietimo
centras

2018 m.
III-IV ketv.

Ugdymo priemonių įsigijimo
dokumentai, sąsakaitos.
Ugdymo proceso
modernizavimui skirta įraga,
programos, atnaujintos erdvės
darbui su informacinėmis
technologijomis.

11:40:10
3.2. UŽDAVINYS. Užtikrinti ugdymo proceso modernizavimą, sudaryti sąlygas pedagogams ir kitiems darbuotojams turėti prieigą prie interneto, aprūpinti
juos informacine technika (multimedijos įranga, spausdintuvai ir kt.).
PRIEMONĖS

Eil.
Nr.

1

LAUKIAMAS REZULTATAS

2

3

ATSAKINGI
VYKDYTOJAI

4

PARTNERIAI

LĖŠOS

5

6

LAIKAS

7

Užtikrinti vaikų saugumą( išorinėje
ir vidinėje įstaigos aplinkoje);

sveikos vaikų mitybos principus
aitinkančių valgiaraščių sudarymas
vaikams;Sudaryti įstaigos

darbuotojams
tinkamas darbo sąlygas, kurios
atitinka nustatytas higienos

normas ir eksploatacinius

reikalavimus.

Direktorius,
padalinių
vadovai,
vyr. buhalteris

Savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras, Valstybinė
Panevėžio maisto ir
veterinarijos tarnyba,
Nacionalinės
visuomenės sveikatos
centras prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
Panevėžio
departamentas

2018 m.
I-III ketv

3.2.2.

Įstaigos pedagogus ir pagalbos
vaikui specialistus (logopedus,
spec. pedagogą, soc. pedagogą,
psichologą, kineziteapeutą)
aprūpinti informacine technika.

Direktorius,
ūkvedys,
vyr. buhalteris,
kompiuterių
priežiūros
specialistas

-

2018 m.
III-IV
ketv.

3.3.3.

Įrengti šeimos ir pedagogų
 Mokyklos aplinka ir patalpos
kambarį kuriame būtų įdiegtos
pritaikytos pereiti prie vidinės
kompiuterizuotas darbo vietos,
elektroninės veiklos apskaitos
kuriomis galėtų naudotis
ir dokumentavimo sistemos.
ir ne pedagoginis įstaigos
 Pakanka kompiuterizuotų darbo
personalas.
vietų, kuriomis gali naudotis visas
Organizuoti bendruomenei el.
įstaigos personalas.
dokumentavimo sistemos
 Organizuoti el. dokumentų
valdymo mokymus bei mokymus
pildymo mokymai. Įstaigos
susijusius su darbuotojų
darbuotojai rengiasi 2019 m. pereiti
kokybišku veiklos vykdymu.
prie vidinės elektr. dokumentavimo
sistemos.
 Autorinės kvalifikacinės
programos parengimas

3.2.1.

,

Parengti nauji valgiaraščiai
Sutvarkytos virtuvių, maisto
sandėlių patalpos, atnaujinta
maisto gamybos įranga.
2-3 Grupėse atnaujinti baldai
(rūbinėlių spintos,
rankšluostinės)
Sutvarkytos sanitarinės zonos
Atnaujintos žaidimo aikštelės(
smėliadėžės), papildyti lauko
įrenginiai
 Dalinis tvoros remontas
 Įstaigos pedagogai ir pagalbos
vaikui specialistai yra aprūpinti ir
ugdymo procese naudoja gerai
funkcionuojančią informacinę
techniką (kompiuterius, planšeltes,
multimedia aparatūrą,
spauzdintuvus)

Direktorius,
padalinių
vadovai,
vyr. buhalteris
kompiuterių
priežiūros
specialistas

2018 m.
II-IV ketv.

Direktorius

2018 m.
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Patiekalų receptūrų ir
technologiniųaprašymų
derinimas su Panevėžio
VMVT; Priemonių ir įrenginių
pirkimo, remonto darbų
apmokėjimo sąskaitos,
įstaigoje naudojami higienos
normas ir eksploatavimo
reikalavimus
atitinkantys įrenginiai
Įrangos ir ugdymo priemonių
įsigijimo dokumentai,
sąsakaitos.
Kompiuterinė įranga:
- stacionarūs kompiuteriai - 3
- nešiojami kompiuteriai - 10
- spauzdintuvai -2
- planšetiniai kompiuteriai 20
Mokyklos I ir II korpusuose
įrengtos kompiuterizuotos
darbo vietos įstaigos
darbuotojams.
Organizuoti 8 val. mokymai
įstaigos darbuotojams.
Įstaigos darbuotojai nuosekliai
rengiasi preiti prie el.
dokumentavimo sistemos 2019
m.

Organizuoti 8 val. mokymai
įstaigos darbuotojams.

2

LĖŠŲ POREIKIS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS-DARŽELIS
Vilties g. 18A, įst. Kodas 190377799

1. Lėšų poreikis programai
2. Finansavimas
2.1. Savivaldybės biudžetas
Iš jų:
2.1.1. Mokymo aplankai
2.1.2. Valstybės deleguotoms funkcijoms
vykdyti (mokinio krepšelis)
2.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
(socialinių pedagogų programos)
2.4. ES lėšos
2.5. Kiti šaltiniai
Iš jų:
2.5.1. Savivaldybės Privatizavimo fondas
2.5.2. Parama
2.5.3. Kitos lėšos( spec. lėšos)

Vyr. buhalteris

ASIGNAVIMAI 2018 M. (tūkst.Lt)
PROJEKTAS
573,9
573,9
513,8
341,7
172,1

60,1
1,0
59,1

Stasė Kemeklienė

Išrašas

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS – DARŽELIS
DARŽELIO TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017-12-22 Nr. 5
Panevėžys

1. SVARSTYTA. Lopšelio-darželio 2018 metų veiklos programos „Švietimo ir
ugdymo programa“ projektas.
NUTARTA. Pritarti parengtam įstaigos 2018 metų veiklos programos „Švietimo ir
ugdymo programa“ projektui ir siūlyti teikti pritarti darželio tarybai.

Posėdžio pirmininkas

Dalia Pakėnienė

Posėdžio sekretorė

Daiva Ramanauskienė

Išraras tikras
direktorė
(parašas)

Dalia Pakėnienė
2017-12-22

