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PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
1. 2020 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
2020 metų prioritetas - Bendruomenės švietimo ir vaikų ugdymo paslaugų kokybės efektyvumo
didinimas.
2020 metų veiklos tikslas – Sudaryti sąlygas mokykloje vaiko, kaip darnios ir kūrybingos asmenybės
ugdymui, pritaikant ugdymosi aplinkas kiekvienam vaikui pagal jo poreikius, į ugdymą integruojant
darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas.
2020 metų veiklos uždaviniai:
1. Tobulinti strateginės kontrolės sistemą siekiant gerų mokyklos veiklos rezultatų ir atliepiant
geros mokyklos koncepcijos principus.
2. Užtikrinti ugdymosi kokybę, sudarant sąlygas visiems ugdymo proceso dalyviams dalyvauti
ugdymo procese.
3. Stiprinti atvirų, saugių, novatoriškų ir dinamiškų ugdymo(si) aplinkų-edukacinių erdvių tolesnį
kūrimą įgyvendinant į ugdymą integruoto darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM
metodus.
2. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS (VEIKLA)
2.1. LOPŠELIO–DARŽELIO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ
RENGIMAS:
Parengti lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai: darbuotojų vertinimo
tvarkos aprašas; Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio pedagoginio personalo darbuotojų darbo
nuotoliniu būdu pandemijos metu tvarkos aprašas; Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio pasirengimo
koronaviruso (Covid-19) epidemijai 2020 m. priemonių planas; Kastyčio Ramanausko lopšeliodarželio valdymo priemonių, darbuotojų darbo reglamentavimo pandemijos metu tvarka; Kastyčio
Ramanausko lopšelio-darželio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos bei pasirengimo
ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu priemonių planas; Kastyčio Ramanausko lopšeliodarželio darbuotojų darbo organizavimo nuotoliniu būdu tvarka; 2020-2021 mokslo metų
priešmokyklinio ugdymo planas; ugdymo proceso organizavimo ekstremaliomis sąlygomis tvarkos
aprašas; darbo organizavimo esant potencialiai užsikrėtimo Covid-19 rizikai tvarkos aprašas; Vidaus
kontrolės politika.
2.2. DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE

Užtikrinant vaiko gerovę ir palankias vystymosi 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.
2020 m. lopšelyje–darželyje buvo vykdoma ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamos
programos ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ ir ,,Pienas vaikams“.
Įstaiga dalyvavo įvairiuose projektuose:
1. Tarptautinis projektas „Say Hello to the world“ („Pasakyk pasauliui labas“) .
2. Tarptautinis kūrybinis projektas „Ir aš galiu kurti“ („Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą
ir panašumą“)
3. Respublikiniame sveikatinimo projekte ,,Sveikatos želmenėliai.
4. Respublikinėje pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija” 2020
5. Panevėžio m. Gamtos mokyklos projekte „Mūsų mažieji draugai“.
6. Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekte „Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį-III“
7. Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių projekte
„Metodinių priemonių idėjų mugė“.
8. Respublikiniame kūrybiniame plenere „Rudens mozaika 2020“
Parengti ir įgyvendinti projektai, akcijos, plenerai:
1. Parengti nuostatai ir įgyvendinta nacionalinė pilietinė iniciatyva ,,Gyvasis tautos žiedas 2020“
(dalyviai - šalies švietimo įstaigos).
2. Respublikinis pleneras ,,Sniego karalystė 2020“. Apjungtos respublikos ikimokyklinio
ugdymo įstaigos.
3. Akcija ,,Medelį apkabinsiu, kaspinėliu padabinsiu“.
4. Eglutės puošimo akcija „Žaliaskarę mes papuošim, dovanų po ja ieškosim“.
5. Tarptautinis projektas „Say Hello to the world“ („Pasakyk pasauliui labas“)
6. Tarptautinis kūrybinis projektas „Ir aš galiu kurti“
7. Gamtosauginis projektas „Žalioji Palangė“.
8. Gamtosauginis projektas „Kabantys žalieji sodai“
Buvo vykdoma įstaigos veiklos išorinė kontrolė:
LR Švietimo , mokslo ir sporto ministerijos
Priešmokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimo patikra 2020-01-28
Panevėžio savivaldybės administracijos
2020-01-28
Švietimo skyriaus specialistų patikra
Panevėžio savivaldybės administracijos
2020-10-22
Švietimo skyriaus specialistų tikslinė priežiūra
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
2020-02-28
Panevėžio departamentas
45VMIP-43
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
2020-08-12
Panevėžio departamentas
45VMIP-212
2.3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS. VIDAUS AUDITAS. AUTORINIŲ KALIFIKACINIŲ
PRORAMŲ, METODINIŲ PRIEMONIŲ RENGIMAS IR EKSPONAVIMAS
Lopšelio–darželio bendruomenei buvo organizuoti aktualūs tiksliniai mokymai, kurie dėl
pandemijos persikėlė į nuotolinę erdvę. Mokytojai aktyviai tobulino naujų technologijų ir informacijos
valdymo kompetenciją, ugdymo aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetenciją.
Siekdami geresnių veiklos rezultatų, sistemingai atliekame veiklos kokybės įsivertinimą. Atlikus

surinktų duomenų analizę paaiškėjo, kad per 2020 m. įstaigos personalas įvaldė įvairius nuotolinio
darbo būdus, panaudojo netradicinius metodus ir IT užtikrinant sėkmingą ugdymo (si) proceso
organizavimą, tobulinant ugdymo (si) kokybę, parenkant tikslingas ir veiksmingas integralaus
ugdymosi priemones plėtojančias STEAM kompetencijas.
Įstaigos bendruomenė bendradarbiavo tarpusavyje, tėvai aktyviai dalyvavo įstaigos savivaldoje,
buvo kviečiami į renginius, spektaklius, taip pat įsitraukė į nuotolinio ugdymo procesą, teikė
mokytojams atgalinį ryšį. 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.
2020 metais visi įstaigos pedagogai, bei nepedagoginis personalas tobulino kvalifikaciją
įvairiuose mokymuose, kursuose, seminaruose (žr. Priedas Nr.2, 3).
2.4. IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
Laiduojant kokybišką ir inovatyvų vaikų ugdymą, taikant naujausias ugdymo technologijas,
didelis dėmesys buvo skiriamas STEAM metodikos integravimui į ugdymo procesą. Siekiant ugdymo
kokybės, buvo skiriamas ypatingas dėmesys kasdieninės ugdomosios veiklos tobulinimui, siekiama
inovatyvumo per STEAM metodiką. Šios veiklos tobulinimu nuolat rūpinasi vaikų ugdymo
kūrybinė grupė, kuri analizuoja veiklą, išsiaiškina privalomus, trūkumus, galimybes ir grėsmes,
numato veiklos tobulinos gaires.
Stiprinant vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, prioritetas buvo skiriamas socialinio ir emocinio
ugdymo integravimui į vaikų veiklą bei aktyvumo ir judėjimo skatinimui. Mokytojai, dėl pandemijos,
daugiau veiklų, atsižvelgiant į oro sąlygas ir rekomendacijas perkėlė į lauko erdves.
Ryšiai su A. Lipniūno, ,,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. Priešmokyklinės grupės vaikai ir mokytojai
vaikai dalyvavo Panevėžio gamtos mokyklos organizuotoje neformaliojo ekologinio švietimo
programoje „Gamtos takeliu“, kur įgijo priešmokyklinio amžiaus vaikams priimtinus ekologijos ir
aplinkosaugos žinių pradmenis per patirtinį mokymą(si) ir pozityvų emocinį ryšį su supančia aplinka.
Lopšelis-darželis vykdo neformaliojo (ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo
individualią ikimokyklinio ugdymo programą ,,Mažųjų chrestomatija“. Ugdomoji veikla
diferencijuojama pagal vaikų amžių, lytį, gebėjimus, norus ir pan. Visada remiamasi vaikų pasiekimų
vertinimo rezultatais. Į ugdymo turinį integruojamos dvasinio ugdymo temos, kurias planuojant
dvasinio ugdymo veiklas vadovaujamasi V. Tellene knyga „Vaikai, šlovinkit Dievą!“, Noelle le Duc
knygomis: „Tėvo atskleidimas vaikams“, „Pirmoji vaikų pažintis su Jėzumi, Dievo Sūnumi“,
„Šventosios Dvasios skelbimas vaikams“.
Įstaigoje įgyvendinama ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programa“ bei ,,Renginių šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“. Paskelbus karantiną, bei
šalyje dėl pandemijos įvedus ekstremalią situaciją, ugdymo procesas buvo organizuojamas nuotoliniu
būdu. Karantino metu su tėvais buvo palaikomas glaudus ryšys, su šeimomis buvo bendraujama
telefonu, laiškais per el. dienyną, el. paštu, taip pat organizuojamos veiklos zoom nuotolinio mokymo
platformoje, mokytojai tėvams pateikė užduotis padlet formate, bei sistemoje „Mūsų darželis“.
2020m. į mokyklą buvo išleistas 29 vaikai.
Ugdant priešmokyklinukus buvo naudojamasi V. Vyšniauskienės ir J. Skridulienės parengtu
metodinių priemonių komplektu OPA PA“.
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.
2.5. VAIKŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINĖS PROFESINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS
Kastyčio Ramanausko lopšeliui-darželiui, direktoriui ir pedagogams buvo skirtos tarptautinės,
nacionalinės ir miesto bendruomenių padėkos už įvairią ugdomąją, meninę, visuomeninę veiklą.
Padėkų turinys atsispindi (žr. Priedas Nr. 4)
Pastaba: Detalus padėkų sąrašas talpinamas individualiose pedagogų ataskaitose, padėkos saugomos kompetencijų
aplankuose.

2.6. VAIKŲ SAVIRAIŠKOS POREIKIŲ TENKINIMAS, TAUTOS TRADICIJŲ
PUOSELĖJIMAS
Vaikų saviraiškos poreikių tenkinimo ir tautos tradicijų puoselėjimo 2021 m. rezultatai, bei vaikų
ir pedagogų veikla, priemonių organizavimas ir dalyvavimas renginiuose atsispindi 1 lentelėje, renginių
suvestinė pateikta priede Nr.5
1 lentelė
Renginių tipas
Veikla
Tarptautiniai
renginiai

Projektas „Say Hello to the world“ („Pasakyk pasauliui labas“) ; kūrybinis projektas
„Ir aš galiu kurti“.

Respublikos
renginiai

Pleneras „Sniego karalystė 2020“; Akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“; ikimokyklinio
ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Angelų miestas“;
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų paroda “Papuoškime
Kalėdų eglutę”; vaikų darbų paroda „Puošia, šildo ir pasakoja“; kūrybinių darbų paroda
„Baltas Kalėdų angelas“; kūrybinių darbų paroda „Graži tu mūsų, brangi tėvyne...“;
kūrybinių darbų paroda „Mano tėviškėlė – graži Lietuva“; kūrybinių darbų paroda
„Mano knygelės dar plonos“; kūrybinių darbų paroda „Šv. Velykas prisimenant“;
„Metodinių priemonių idėjų mugė“; virtuali fotografijų paroda „Auginu raidę“; darbų
paroda „Tau, mamyte, žydi gėlės“; dailės darbų paroda „Vasaros paletė“; virtuali
nuotraukų paroda „Smėlio diena“; akcija „Mažieji turistai“; pleneras "Rudens mozaika
2020. Čia esu...“; kūrybinių darbų pleneras po atviru dangumi „Gamtos spalvos“;
dailės darbų paroda „Žolynų šokis Marijai“; kūrybinių darbų paroda „Rudens
alsavimas“; vaikų piešinių ir kūrybinių darbų paroda „Mano stebuklingas skėtis“;
vaikų, turinčių spec. ugdymosi poreikių virtuali darbų fotografijų paroda „Piešiu savo
vardą“; kūrybinių darbų paroda „Pasaulis vaiko akimis“; kūrybinių darbų paroda
„Advento nuotaikos“; kūrybinių darbų paroda „Šv. Kalėdų pasaka“.
Paroda „Vasario 16-oji vaikų piešiniuose“; viktorina „Ką žinai apie Lietuvą?“;
kūrybinių darbų paroda „Žemės spalvos“; Gamtinių koliažų konkursas “Mano
augintinis-mano draugas“; kūrybinių darbų paroda „Būk mano draugas“; Kūrybinių
darbų paroda „Aš – laimingas“; dailės darbų paroda „Rudenėlis lapais brenda“;
Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulįIII“ vaikų kūrybinių darbų parodai „Jei kas turi prasidėti, tai gali prasidėti nuo manęs“;

Miesto
renginiai

Įstaigos
renginiai

„Trijų karalių“ šventė; Šv. Mišios Marijonų
koplytėlėje; ,,Užgavėnių‘‘ šventė; ,,Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienos“ minėjimas; pažintinė tiriamoji savaitė ,,Rudens gėrybės iš dievo rankų“;
Žibintų vakaras ,,Ant savo mažų delnų Tikėjimo, Vilties ir Meilės žibintą pasauliui
nešu“; Išvyka į senąsias miesto kapines; išvyka „Rudens takeliu aš per žemę einu“;
akcija ,,Medelį apkabinsiu, kaspinėliu padabinsiu“; Eglutės puošimo akcija ,,Žaliaskarę
mes papuošim, dovanų po ja ieškosim“; advento renginys „Šv. Kalėdų belaukiant“.

2.7.ŪKINĖ VEIKLA
I . Vidaus remonto darbai:
I korpusas
1. Išremontuota muzikinės veiklos salė, koridorius, rūsio koridoriaus dalis, persirengimo
kambarys, dušas, skalbinių priėmimo išdavimo patalpos. Pakeista grindų danga koridoriuje.
Perdažytos laiptinių, grupių grindys.
2. Atlikti santechnikos remonto darbai ankstyvojo a. grupėje – pakeistas unitazas, sumontuota
pertvara vaikų tualete.
3. Naujai išvedžiota elektros instaliacija pirmojo aukšto koridoriuje, pritvirtint šviestuvai.
II korpusas
1. Išremontuota aktų salės metodinė patalpa, perdažyta aktų salėje medinė siena.
2. Ankstyvojo a. grupėje perdažytos lubos, perdažytos laiptinių, grupių grindys.
„Strazdanėlių“ grupėje paklotas linoleumas.
3. Atlikti santechnikos remonto darbai „Strazdanėlių“ grupėje – pakeisti nuotekų ir kanalizacijos
vamzdynai vaikų tualete, pakeisti (3 vnt.) unitazai.
4. Laiptinėse, vaikų rūbinėlėje pakeisti šviestuvai.
Buvo atlikti smulkūs vidaus bei lauko įrengimų remonto darbai, elektros bei santechnikos
darbai abiejuose korpusuose.
II. Teritorijos darbai:
1. Tvorele aptverta ankstyvojo a. gr. vaikų lauko žaidimų aikštelė 150m.
2. Vyresnio amžiaus vaikų aikštelės atskirtos pertvara.
3. Perklotos betoninės plytelės apie smėlio dėžes, išlyginti takeliai vaikų žaidimo aikštelėse.
4. Suremontuotos dvi medinės smėlio dėžės.
5. Perdažyti lauko įrengimai.
6. Teritorijos gėlynai nuolat prižiūrimi, papildomi gėlėmis, žolė ir gyvatvorė laiku nupjaunama.
7. Atlikta metinė vaikų aikštelių įrangos patikra.

2.8. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI
STRATEGINIS PRIORITETAS:

 Šeima- aktyvus ugdymosi proceso partneris.
2021 METŲ VEIKLOS TIKSLAI:

1. Bendradarbiaujant su šeima kurti vaiko poreikius atliepiančią, funkcionalią, modernią,
saugią ugdymosi aplinką.
2021 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI
1. Ieškoti įvairesnių ir modernesnių bendradarbiavimo būdų su vaiko šeima.
2. Inicijuoti tėvus bendradarbiauti kuriant saugią ir judėjimą skatinančią lauko aplinką, mokyklos
vidaus inovatyvias erdves, skaitmenizuojant ugdymo (si) turinį.
3. Tobulinti strateginės kontrolės sistemą siekiant gerų mokyklos veiklos rezultatų .

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
6.1. Vidaus auditas (6.1.3. vidaus audito rezultatų panaudojimas)
6.3. Komandų telkimas.
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

SILPNYBĖS
1. Etosas
1.1. Įstaigos mikroklimatas
1.2. Mokyklos įvaizdis (bendruomenių ideologiniai skirtumai)
2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis
2.2. Ugdymo turinio ir proceso planavimas
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. Įstaigos administracijos, SI 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

6.4. Įstaigos savivaldos ir administracijos veiksmų dermė

patalpose)

2021 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Pagrindinis tikslas: Bendradarbiaujant su šeima kurti vaiko poreikius atliepiančią, funkcionalią, modernią, saugią ugdymosi aplinką.
3.1. UŽDAVINYS. Ieškoti įvairesnių ir modernesnių bendradarbiavimo būdų su vaiko šeima.

Eil.
Nr.

1
3.1.1
.

PRIEMONĖS

2
Atlikti empirinį tėvų ir
mokytojų nuomonės
tyrimą „Ugdytojų
bendravimas ir
bendradarbiavimas:
problemos, patirtys,
lūkesčiai“.

3.1.2 Organizuoti mokymus,
.

LAUKIAMAS REZULTATAS

ATSAKINGI
VYKDYTOJAI

PARTNERIAI

3
Atliktas tyrimas,
susisteminti ir apibendrinti
duomenys, tyrimo rezultatai
pristatyti mokyklos
bendruomenei.
 Išanalizavus tyrimo
duomenis nustatyta, kokius
bendravimo ir
bendradarbiavimo būdus ir
formas dažniausiai renkasi
ugdytojai.
 Tyrimo duomenų pagrindu
pateikti pasiūlymai ugdytojų
bendravimo ir
bendradarbiavimo
tobulinimui.
 Ugdytinių tėvai aktyviau
dalyvauja mokyklos
gyvenime, įsitraukia į vaiko
ugdymo procesą.
 Mokytojai dalinasi gerąja

4
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

5
Panevėžio
kolegija, PŠC,
kiti soc .
partneriai

6
Įstaigos
lėšos

Direktorius,

Panevėžio

Mokinio



LĖŠOS

LAIKAS

7
2021 m.
I ir IV
ketvirtis

Visus

ATSISKAITYMO
FORMA

8
Tyrimo rezultatų
suvestinė.
Renginių planai ir
ataskaitos.
Ssupažindinta
Mokytojų taryba,
įstaigos taryba,

Mokytojų nuotolinio

seminarus tiek tėvams,
tiek mokytojams apie
bendravimo bei
bendradarbiavimo
svarbą.

3.1.3

patirtimi apie bendravimo ir
bendradarbiavimo būdų
įvairovę, jų praktinį
pritaikomumą.
 Tėvai aktyviai dalyvauja
įvairiose ugdomosiose
veiklose ir kituose įstaigos
renginiuose.
 Parengta tėvų informavimo
apie vaikų pasiekimus ir
grįžtamojo ryšio užtikrinimo
tvarką.
Įstaigoje nuosekliai taikyti  Įstaigos pedagogai,
neformalaus ir formalaus taikydami įvairesnius,
bendradarbiavimo su
modernesnius ir įdomesnius
šeima būdus panaudojant bendradarbiavimo būdus,
tradicines ir netradicines
panaudodami efektyvias
formas: individualius
elektroninio informavimo
pokalbius, pasiūlymų
priemones, įgalina daugiau
dėžutes, informacinius
šeimų dalyvauti ugdomajame
laiškus, tėvų susirinkimus, procese ir siekti bendrų
atvirų durų dienas,
ugdymo tikslų.
veiklas “Šeimų
 Tėvai motyvuojami
kambaryje”, dalyvavimą
domėtis įstaigos vidaus
edukaciniuose
problemomis ir jų sprendimo
renginiuose, šeimos dienų galimybėmis.
minėjime ir kt.
 Mokykla remiasi
įtarukiojo ugdymo
koncepcija.

direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai,
švietimo
pagalbos
vaikui
specialistai

kolegija, PŠC,
kiti soc
partneriai.

krepšelio,
paramos
ar lėšos
skirtos
įstaigos
reikmėms.

metus

darbo ataskaitos,
profesinio tobulėjimo
planai, ugdomosios
veiklos planai.
Mokytojų
kvalifikaciniai
pažymėjimai,
protokolai.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai,
švietimo
pagalbos
vaikui
specialistai,
VGK.

Panevėžio
kolegija, PŠC,
kiti soc.
partneriai

Įstaigos
lėšos,
rėmėjų
lėšos

Visus
metus

Renginių planai,
ataskaitos, ugdomosios
veiklos planai,
protokolai.

3.2 UŽDAVINYS. Inicijuoti tėvus bendradarbiauti kuriant saugią ir judėjimą skatinančią lauko aplinką, mokyklos vidaus

inovatyvias erdves, skaitmenizuojant ugdymo (si) turinį.

Eil.
Nr.
1
3.2.1

PRIEMONĖS
2

Bendrų renginių su tėvais
organizavimas įstaigos
lauko erdvėse.

3.2.2

Atlikti mokyklos lauko
edukacinių erdvių peržiūrą,
įvertinti jų panaudojimo
ugdymo(si) tikslams
atnaujinimo galimybes bei
pritaikyti erdves vaikų
amžiui, poreikiams,
interesams.

3.2.3.

Atnaujinti lauko žaidybines
aikšteles, įrengiant saugos
reikalavimus atitinkančias

LAUKIAMAS
REZULTATAS
3

 Organizuojant veiklą
lauko erdvėse, vaikai
skatinami aktyviai
judėti.
 Organizuojant
judriuosius žaidimus,
estafetes skatinamas
vaikų aktyvumas,
atskleidžiama
komandinio darbo
prasmė.
 Tėvai aktyvūs
mokyklos renginių
dalyviai, idėjų autoriai,
bendradarbiaujantys
renginių organizatoriai.
 Sudaryta darbo grupė
ugdomosios aplinkos
turtinimo planui
parengti, atsižvelgiant į
turimus materialinius
resursus.
 Mokyklos lauko
aplinka pagal turimus
finansinius resursus
atitinka vaikų amžių,
poreikius, interesus,
skatina vaikų saviraišką.
 Sukurta saugi lauko
erdvė.
 Parengtas ir

ATSAKINGI
VYKDYTOJA
I
4

PARTNERIAI

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai,
švietimo
pagalbos
specialistai,
VSB
specialistas,
vaikų
maitinimo ir
higienos
administratori
ai.

VSB,
asociacija
„Sveikatos
želmenėliai“

Įstaigos lėšos,
rėmėjų lėšos.
Mokinio
krepšelio,
paramos ar
lėšos skirtos
įstaigos
reikmėms

Direktorius,
padalinių
vadovai

Visuomenės
sveikatos
centras,
Švietimo
skyrius, kiti
soc. partneriai

Įstaigos lėšos,
2021 kovo
mokinio
– spalio
krepšelio lėšos, mėnesiai
šeimų parama

Priemonių ir
įrenginių pirkimo
sąskaitos,
finansinės
ataskaitos,
dovanojimo aktai,
Patikros aktai

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas

Aukštaitijos
krepšinio
mokykla,

Mokinio
krepšelio lėšos,
rėmėjų lėšos,

Mokytojų taryboje,
įstaigos taryboje,
tėvų susirinkime,

5

LĖŠOS

LAIKAS

6

7
Visus
metus

Visus
metus

ATSISKAITYMO
FORMA
8

Renginių planai,
ataskaitos,
ugdomosios
veiklos planai,
protokolai.

dangas prie lauko įrenginių.

3.2.4

Plėtoti inovacijas
mokykloje, remiantis
mokytojų
antrepreneriškumo
skatinimu.

įgyvendintas saugios ir
judėjimą skatinančios
aplinkos projektas.
 Lauko erdvėje
atnaujintas „Basų kojų
takelis“.
 Laukė erdvės
praturtintos
edukacinėmis
priemonėmis, kurios
suteikia galimybes
saugiai, prasmingai ir
įdomiai leisti laike
kieme.
 Lauko erdvės traukia
eksperimentuoti,
tyrinėti, ieškoti, pažinti
ir atrasti, suvokti,
pamilti gamtą, pajausti
glaudų ryšį tarp
žmogaus ir jį supančios
aplinkos.
 Lauko aplinka kaip
vaikų sveikatos
stiprinimo ir savo kūno
galių tyrinėjimo erdvė.
 Mokyklos aplinka ir
patalpos pritaikytos veiklų
įvairovei.
 Ugdymo procesas
organizuojamas remiantis
pozityviąją pedagogika.
 Ugdymo procesas vis
dažniau organizuojamas
komandinės lyderystės

ugdymui,
visuomenės
sveikatos
biuro
specialistas,
mokytojai
ūkvedys,
maitinimo ir
higienos
administratori
ai

futbolo klubas,
kiti soc.
parneriai

lėšos skirtos
įstaigos
reikmėms.

Priemonių ir
įrenginių pirkimo
sąskaitos,
finansinės
ataskaitos,
dovanojimo aktai,

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai,
švietimo
pagalbos
specialistai,
ūkvedys,

Panevėžio
kolegija, PŠC,
kiti soc.
partneriai.

Įstaigos lėšos,
Visus
mokinio
metus
krepšelio lėšos,
rėmėjų lėšos.

Mokytojų
taryboje, įstaigos
taryboje, tėvų
susirinkime,
Priemonių ir
įrenginių pirkimo
sąskaitos,
finansinės
ataskaitos,

principu atsižvelgiant į
ugdytinių amžių.
 Mokyklos patalpose
įkurta STEAM
laboratorija, bei įsteigta
inovacinių priemonių
biblioteka.
 Ugdymo procese
naudojami išmanieji
įrenginiai, aktyviai
naudojamas naratyvinis
žaidimas.

kompiuterių
priežiūros
specialistas,
VGK

dovanojimo aktai,

3.3 UŽDAVINYS. Tobulinti strateginės kontrolės sistemą siekiant gerų mokyklos veiklos rezultatų.

ATSAKING
I
VYKDYTOJ
AI
1
2
3
4
3.3.1. Strateginės kontrolės 
Sukurta strateginė
Direktorius,
sistemos sukūrimas siekiant kontrolės sistema,
Direktoriaus
ir įdiegimas.
numatytos priemonės,
pavaduotojas
kurios taikomos vykdant
ugdymui,
kontrolės sistemoje
padalinių
suformuluotus uždavinius. vadovai,
VGK
3.3.2.

Atlikti įstaigos padalinių
Aptartas strateginio,
Direktorius,
veiklos analizę, įvertinti
metinio veiklos plano
direktoriaus
padalinių vadovų, žemesnių įgyvendinimas, Savivaldos pavaduotojas
grandžių personalo veiklą,
institucijų (SI) protokolai, ugdymui,
nustatyti trikdžius bei
padalinių vadovų,
padalinių
veiklos efektyvumo
specialistų, vaiko gerovės vadovai
gerinimo priemones,
komisijos (VGK) planai,
padedančias pasiekti
vaikų ugdymosi kokybės,
Eil.
Nr.

PRIEMONĖS

LAUKIAMAS
REZULTATAS

PARTNERIAI

LĖŠOS

LAIKAS

ATSISKAITYMO
FORMA

5
Miesto
savivaldybė,
Švietimo skyrius

6
Įstaigos
lėšos

7
Metų
eigoje

8
Supažindinta
Mokytojų taryba,
įstaigos taryba,
padalinių vadovai,
įstaigos
bendruomenė

Miesto
savivaldybė,
Švietimo
skyrius, kiti soc.
partneriai

Įstaigos
lėšos

2 k. per
metus

Išanalizuoti
rezultatai, su
rezultatais
supažindinta
Mokytojų taryba,
įstaigos taryba,
apibendrintos
išvados pristatytos

užsibrėžtų metinių užduočių, materialinės bazės
metinio ir strateginio plano turtinimo, finansinio
tikslų.
aprūpinimo, metodinio
kabineto, ūkinės veiklos,
higienos normų
užtikrinimo ataskaitos
(2021 m. kas ketvirtį).
Gauta finansinė 1.2 proc.
GPM parama, tėvų,
rėmėjų finansinė ir
materialinė parama
(finansinės ataskaitos apie
lėšų gavimą ir
panaudojimą).
3.3.3.

Įvertinti darbuotojų
 Apklausti visų lygių
profesinio tobulinimosi
darbuotojai, išsiaiškinti jų
poreikius, nustatyti
asmeniniai profesiniai
tobulinimosi reikmę įstaigos poreikiai, aptarti veiklos
kontekste.
sunkumai, nustatytos sritys
ir kompetencijos, kurias
reikia tobulinti.
 Sudarytas kompetencijų
ir gebėjimų tobulinimo
planas 2021 m.,
atsižvelgiant į įstaigos
veiklos kryptį ir finansinius
išteklius.
3.3.4.

Organizuoti profesinius
 Inicijuoti mokymus visų
kvalifikacinius mokymus
lygių personalui įvairiais
visų lygių personalui
lygmenimis atliepiant jų
siekiant susitelkti sėkmingai
profesinius poreikius
veiklai.
(asmeninis,

tarpasmeninis,
organizacinės lyderystės
lygmuo).

tėvų susirinkime

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
padalinių
vadovai

PŠC, kiti soc.
partneriai

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,
pedagogai,
švietimo
pagalbos
specialistai,
VGK.

PŠC, Kolegija,
kiti soc.
partneriai

Įstaigos
lėšos

Įstaigos
lėšos

1 pusmetis Išanalizuoti
rezultatai, su
rezultatais
supažindinta
Mokytojų taryba ir
nepedagoginiai
darbuotojai;
metinis veiklos
įvertinimas

Metų
eigoje

Renginių
mokytojams ir
nepedagoginiam
personalui
tvarkaraščiai,
kvalifikaciniai
pažymėjimai,
patvirtinta autorinė

Lygių galimybių tobulėti
(kelti kvalifikaciją)
principo įgyvendinimas
 Tenkinami daugumos
saviugdos ir saviraiškos
poreikiai.
 Parengta autorinė
programa
pedagoginiams ir
nepedagoginiams
darbuotojams.

programa.
Metinė veiklos
ataskaita.



SUDERINTA:
Mokyklos tarybos pirmininkės pavaduotoja

2021 02 22

Dainora Šidlauskienė

Mokytojų tarybos pirmininkė

2021 02 22

Dalia Pakėnienė

Darbo tarybos pirmininkė

2021 02 22

Daiva Ramanauskienė

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos skyriau vedėjas

2021 03

Dainius Šipelis

LĖŠŲ POREIKIS 2021 METŲ PLANUI 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. Parama
2.5.2. Kitos lėšos

Įstaigos vadovas
Vyr. buhalteris

ASIGNAVIMAI 2021 M. (tūkst.Eur)
PROJEKTAS
731,1
731,1
729,1
443,4
285,7

2,0
1,0
1,0

Dalia Pakėnienė
Rasa Paulauskienė

PRIEDAS NR1.
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO IR VEIKLOS REZULTATŲ SUVESTINĖ

Dalyvavimas kvalifikaciniuose mokymuose, kursuose, seminaruose (dalyviai, klausytojai)
Eil.Nr.

Pedagogų
skaičius

Kvalifikacijos renginių ir veiklos apibūdinimas

1.

Pedagogų kvalifikacijos
kėlimo ir veiklos
rezultatai, dalyvio
statusas
Vadybinė sritis

1

2

Pedagoginė sritis

5

3.

Socialinė sritis

4

4.

Specialiosios
pedagogikospsichologijos sritis
Kūrybiškumo ir meninio
ugdymo sritis
Sveikatos ugdymo sritis

3

Vadybinės
srities
mokymuose
dalyvavo
pavaduotoja ugdymui.
2 mokytojai dalyvavo ir baigė kvalifikacijos
tobulinimo programą „Ikimokyklinio, pradinio ir
meninio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti
pagal priešmokyklinio ugdymo programą“, bei
įgijo priešmokyklinio mokytojo kvalifikaciją.
Taip pat mokytojai dalyvavo nuotolinio mokymo
programose, tokiose kaip: „Nuotolinis darželis:15
būdų kaip dirbti nuotoliniu būdu su vaikais (ir
tėvais)“, „Nuotoliniai mokymai: Pasaulio gerosios
praktikos
ir
dažniausiai
daromos
klaidos“,„Kūrybiškas vaikų drausminimas“ ir
kitose.
3 mokytojai dalyvavo tokiose socialinės srities
tobulinimo mokymuose kaip: „Inovatyvios vaikų
ugdymo galimybės“ (40 val.) II modulis
„Kimochi vaikų darželiuose“, „Inovatyvios vaikų
ugdymo galimybės“ (40 val.) I modulis „Fizinio
aktyvumo skatinimas, pasitelkiant dar neatrastus
būdus ir metodus“. Taip pat konferencijoje „Aš
pati!Aš pats! Kaip išdrįsti
leisti vaikams patiems pasiekti
daugiau?“
Visi mokytojai gilino savo kompiuterino
raštingumo žinias, mokėsi naudotis įvairiomis
nuotolinio
mokymo
platformomis,
bei
skaitmeninėmis programomis, Taip tobulinosi
klausydami mokymus apie nuotolinio mokymo
formas bei užduočių pateikimo formatus.

5.
6.
8.
7.

Kompiuterinio
raštingumo sritis
Kita:
Teisinių žinių gilinimas
Dvasinio ugdymo

14
2
23
2

II. Pranešimų skaitymas, seminarų ir konferencijų organizavimas, autorinių kvalifikacinių
programų rengimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vadybinė sritis
Pedagoginė sritis
Socialinė sritis
Psichologinė sritis
Meninė sritis
Sveikatos ugdymo sritis
Dvasinio ugdymo sritis

0
0
0
0
0
0
6

Dalyvauta respublikinėse-mokslinėse
konferencijose„Katalikiškų principų integravimas
į ikimokyklinio ugdymo turinį“ (pažyma Nr.6.4L-1334PŠC, 2020-01-12)ir kt.Skaityti pranešimai:
6 pranešimai.

III.. Narystė ir dalyvavimas asociacijų, komisijų veikloje
1.

1.
2.
4
5

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7

Mokslo taikomoji veikla.
0
Dalyvavimas
asociacijos
,,Sveikatos
Veikla Nacionalinėje
želmenėlai‘‘ veikloje, dalyvavimas sveikatą
vaikystės tyrėjų
stiprinančių mokyklų tinkle.
asociacijoje
Veikla Nacionalinėje katalikiškųjų mokyklų
(NAVATYRA) ir
asociacijoje (NKML)
Mokslinėje draugijoje
(SMD)
Meninė kryptis.
Dalyvavimas vertinimo
komisijose.
Sveikatinimo veikla.
6
Dalyvavimas asociacijos
Dorinio-dvasinio ugdymo
6
kryptys.
Darbo grupėje
7
IV Publikacijos, straipsniai, leidiniai
Metodinė kryptis
Pedagoginė
kryptis(moksliniai
straipsniai)
Šviečiamoji kryptis
(straipsniai miesto
dienraščiuose,
internetiniuose
portaluose)
Socialinė-psichologinė
/sveikatinimo kryptis
Kita:
Vadovavimas studentų
praktikai.
Studentų baigiamųjų
darbų recenzavimas

Straipsnis, skirtas pristatyti vaikų dailės darbų
parodą „Žemės spalvos“ .
Slovėnijoje,
Laporje
„Mano
miestas
–
Panevėžys“,
Mokytojai vadovavo Panevėžio kolegijos
socialinių mokslų katedros studenčių praktikoms.

2
2
1

PRIEDAS NR .2
NEPEDAGOGINIO PERSONALO PROFESINIS TOBULĖJIMAS 2020 M.
Eil.
Nr.

I.

1.

Nepedagoginio personalo
kvalifikacijos kėlimo
rezultatai

Darbuotojų
skaičius

Dalyvavimas kvalifikaciniuose mokymuose, kursuose, seminaruose
Viešųjų pirkimų
mokymai

1

1

2.

Finansų valdymas ir
apskaita

2

1

1
3.

Kvalifikacijos
tobulinimo renginiai,
seminarai

15
3

2

4.

Seminarai, mokymai
Sveikatos, maitinimo
klausimais

1

1
1
5.

Kvalifikacijos renginių apibūdinimas, data

Darbų saugos ir
sveikatos, priešgaisrinės
saugos mokymai,
seminarai

1
1

,,Ilgalaikės programos ,,Viešieji pirkimai:
problematikos, naujovės, praktika" I modulissupaprastintų viešųjų pirkimų aktualijos".
2020m. spalio 20d.
„Į švietimo tobulinimą orientuota vadybos kultūra“ I
modulyje-seminare „Darbo užmokestis 2020“
2020m. sausio 24d. (8 val.)
„Finansų valdymas biudžetinėje įstaigoje“ II
modulyje „Darbo užmokesčio ir komandiruočių
išlaidų apskaita“ 2020m. balandžio 24d. (8 val.)
„Finansų valdymas biudžetinėje įstaigoje“ I modulio
seminare „Darbo santykių įforminimas ir darbo
užmokesčio skaičiavimas esant ekstremaliai
situacijai Lietuvoje“ 2020m. balandžio 23d. (6 val.)
„Į švietimo tobulinimą orientuota vadybos kultūra“
II modulyje „Duomenų apsauga: teisiniai aspektai“
2020m. sausio 29d. (8 val.)
„ZOOM – nuotoliniam ugdymui“
2020m. spalio 6d. (1 val.)
„Kaip pritraukti privačias investicijas biudžetinėms
įstaigom?“ 2020m. spalio 12d. (2 val.)
„Vaivorykštė lėkštėje: tausojantys patiekalai iš
augalinės kilmės maisto produktų“
2020m. rugsėjo 23d. (4 a. val.)
„Dažniausios sportininkų traumos atpažinimas,
gydymas, prevencija“
2020m. gruodžio 15d. (8 a. val.)
„Įvairaus amžiaus grupių asmenų efektyvaus
treniravimo naujovės“
2020m. lapkričio 25g. (8 a. val.)
„Bendrieji profesinės rizikos vertinimo aspektai“
2020m. vasario 25d. (4 akad. val.)
Elektroninė darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo
programa ESAUGA 2020m. gruodžio 16d.
„Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų
priešgaisrinės saugos mokymai“
2020m. gruodžio 28d. (4val.)

Priedas NR. 3
VAIKŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINĖS PROFESINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS UŽ 2020
Už ką skirta padėka (už kokią veiklą)
Respublikinis kūrybinis pleneras po atviru
dangumi ,,Gamtos spalvos‘‘.
Už dalyvavimą respublikiniame plenere „Sniego karalystė
2020“.
Už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių projekte
„Metodinių priemonių idėjų mugė“.

Kas skyrė padėką (įstaiga, asmuo)
Lopšelis-darželis ,,Puriena‘‘.
Kastyčio Ramanausko l/d Direktorės
Dalios Pakėnienės padėka.
Vilniaus l/d “Sakalėlis” direktorės
Zitos Buivydienės padėka.

Už atsakingumą, nuoširdumą ugdant vaikus.

Kastyčio Ramanausko l/d Direktorės
Dalios Pakėnienės padėka
Už vaikų parengimą Neigiamų socialinių veiksnių PPPT
direktorės
pavaduotojos,
prevencijos projekto „Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį- atliekančios
direktorės
funkcijas
III“ vaikų kūrybinių darbų parodai „Jei kas turi prasidėti, Daivos Ramanauskienės padėka.
tai gali prasidėti nuo manęs“.
Už kalėdinio žaisliuko gamybą.
Kastyčio Ramanausko l/d Direktorės
Dalios Pakėnienės padėka
Už atsakingumą ir rūpestingumą vykdant pedagoginę Kastyčio Ramanausko l/d Direktorės
veiklą.
Dalios Pakėnienės padėka
Dalyvavimas vaikų piešinių parodoje „Vasario 16-oji Panevėžio socialinių paslaugų centas
vaikų piešiniuose“
Dalyvavimas respublikiniame plenere „Sniego karalystė Panevėžio Kastyčio Ramanausko l/d
2020“
direktoriaus padėka.
Dalyvavimas respublikinėje kūrybinių darbų parodoje Panevėžio Kastyčio Ramanausko l/d
„Graži tu mūsų, brangi Tėvyne...“
direktoriaus padėka.
Dalyvavimas
Panevėžio
m.
ikimokyklinių
ir Panevėžio l/d „Diemedis“ direktorės
priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų fotografijų padėka 2020
parodoje „Margučių žavesy“
Dalyvavimas respublikinėje virtualioje nuotraukų parodoje Šalčininkų l/d „Vyturėlis
„Smėlio diena“
Dalyvavimas respublikiniame kūrybiniame plenere Šiaulių l/d „Coliukė“ Direktorės
„Rudens mozaika 2020“
padėka
Padėka už dalyvavimą vaikų piešinių parodoje „Vasario
16-oji vaikų piešiniuose“.
Padėka už respublikinio plenero „Sniego karalystė
2020“ nuotraukų parodos organizavimą ir eksponavimą
Šiaurinėje bibliotekoje.
Padėka už ugdytinių paruošimą ir aktyvų dalyvavimą
viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą?“
Padėka už dalyvavimą miesto ikimokyklinių ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų fotografijų
parodoje „Margučių žavesy“.

Panevėžio socialinių paslaugų centro
direktorė Lina Kazokienė
Šiaurinės bibliotekos vedėja L.
Dubauskienė
Panevėžio l. d. „Sigutė“ direktorė B.
Laureckienė
Panevėžio l. d. direktorė A.
Mikolajūnienė

PGM
direktoriaus
pavaduotoja
Padėka už dalyvavimą paukščių globos akcijoje „Už vieną
ugdymui
laikinai
atliekanti
trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“.
direktoriaus pareigas V. Kuzmienė

Padėka už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pedagogų virtualioje
fotografijų parodoje „Auginu raidę“.
Padėka už dalyvavimą respublikinėje virtualioje nuotraukų
parodoje „Smėlio diena“.
Padėka už puikų vaikų parengimą konkursui, aukštus jų
pasiekimus ir ugdytinių skatinimą per kūrybą užmegzti
emocinį ryšį su gamta.
Padėka už kūrybinį aktyvumą, bei meninę saviraišką
ugdant vaikus.
Padėka už aktyvų dalyvavimą respublikinėje
ikimokyklinių įstaigų sveikatinimo akcijoje „Mažieji
turistai 2020“.
Padėka už dalyvavimą žibintų įžiebimo vakare "Ant savo
mažų delnų Tikėjimo, Vilties ir Meilės žibintą pasauliui
nešu".
Padėka už vaikų parengimą Neigiamų socialinių veiksnių
prevencijos projekto „Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulįIII“ vaikų kūrybinių darbų parodai „Jei kas turi prasidėti,
tai gali prasidėti nuo manęs“.
Už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje
2019-12-10 – 2020-01-06 „Angelų miestas“.
Už nuoširdų bendradarbiavimą, kūrybines idėjas ir
ugdytinių dailės darbų parodos „Baltas Kalėdų
angelas“ eksponavimą.
Už dalyvavimą respublikinėje kūrybinių darbų parodoje
„Papuoškime Kalėdų eglutę“.
Už
kūrybišką
temos
„Puošia,
šildo
ir
pasakoja“ atskleidimą ir dalyvavimą Respublikinėje
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų
parodoje, skirtoje Tautodailės metams paminėti.
Už dalyvavimą Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų
kūrybinių darbelių parodoje „Lietuva brangi – mano
Tėvyne“,
skirtoje
Lietuvos
Respublikos
Nepriklausomybės trisdešimtmečiui.
Už originalias idėjas ir dailės darbų parodos „Mano
knygelės dar plonos“, skirtos Tarptautinei rašytojų dienai
paminėti, parengimą ir
eksponavimą Kėdainių raj.
savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos
Labūnavos filiale.
Už dalyvavimą respublikinėje kūrybinių darbų parodoje
„Graži tu mūsų, brangi Tėvyne“.
Už parengtą dailės darbų parodą „Žemės spalvos“ J.
Juodelio bibliotekoje, Panevėžio Kazimiero Paltaroko
gimnazijoje.
Už ugdytinių parengimą ir dailės darbų parodos „Tau,
mamyte, žydi gėlės“, skirtos Motinos dienai paminėti
eksponavimą. Paroda buvo eksponuota 2020 m. balandžio

Varėnos „Pasakos“ vaikų darželis
Šalčininkų lopšelis-darželis
„Vyturėlis“
Panevėžio gamtos mokykla
Direktorė D. Pakėnienė
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų
darbuotojų asociacija „Želmenėliai“
Vilniaus lopšelis-darželis :Sveikuolis“
Direktorė D. Pakėnienė
Panevėžio pedagoginė psichologinė
tarnyba
Panevėžio
lopšelio-darželio
„Žibutė“ direktorė L. Simanavičienė.
Kėdainių raj. savivaldybės Mikalojaus
Daukšos
viešosios
bibliotekos
Labūnavos filialo bibliotekininkė J.
Prascienė.
Alytaus lopšelio-darželio direktorė A.
Česnulienė.
Klaipėdos
lopšelio-darželio
„Rūta“ direktorė I. Petravičienė ir
direktorės pavaduotoja ugdymui G.
Šukelienė.
Vilniaus r. Maišiagalos lopšeliodarželio direktorė I. M. Matveiko.
Kėdainių raj. savivaldybės Mikalojaus
Daukšos
viešosios
bibliotekos
Labūnavos filialo bibliotekininkė J.
Prascienė.
Panevėžio K. Ramanausko lopšelio –
darželio direktorė D. Pakėnienė.
Panevėžio
Kazimiero
Paltaroko
gimnazijos direktorės pavaduotoja
ugdymui E. Dilienė.
Kėdainių raj. savivaldybės Mikalojaus
Daukšos
viešosios
bibliotekos
Labūnavos filialo bibliotekininkė J.

27-gegužės 31 d. Kėdainių raj. savivaldybės Mikalojaus
Daukšos viešosios bibliotekos Labūnavos filiale.
Už vaikų meninės išraiškos ugdymą ir dailės darbų
parodos „Šv. Velykas prisimenant“ parengimą bei
eksponavimą
Kėdainių raj. savivaldybės Mikalojaus
Daukšos viešosios bibliotekos Labūnavos filiale.

Prascienė.

Už ugdytinių aplinkosauginės savimonės formavimą bei
dailės darbų parodos „Vasaros paletė“, skirtos Pasaulinei
aplinkos apsaugos dienai paminėti, parengimą ir
eksponavimą. Paroda buvo eksponuota 2020 m. birželio 131 dienomis Kėdainių raj. savivaldybės Mikalojaus
Daukšos viešosios bibliotekos Labūnavos filiale.

Kėdainių raj. savivaldybės Mikalojaus
Daukšos
viešosios
bibliotekos
Labūnavos filialo bibliotekininkė J.
Prascienė.

Už kūrybingumą ugdant vaikučių pamaldumą Švč.
Mergelei Marijai ir už originalią vaikų darbų parodėlę
„Žolynų šokis Marijai“, eksponuotą Truskavos Šv.
Dvasios bažnyčioje 2020 m. rugpjūčio 8 – rugsėjo 19 d.,
padėjusiai nusišypsoti ne vienai tikinčiojo širdžiai.
Tarptautinės mokytojų dienos proga už įvairiapusį
ugdytinių ugdymą, kūrybišką, atsakingą tarptautinių
projektų vykdymą

Truskavos Šv. Dvasios parapijos
administratorius kun. A. Puško.

Kėdainių raj. savivaldybės Mikalojaus
Daukšos
viešosios
bibliotekos
Labūnavos filialo bibliotekininkė J.
Prascienė.

Panevėžio m. savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus
vedėjo pavaduotojas, pavaduojantis
skyriaus vedėją, E. Kuchalskis
Už kūrybiškumą ir aktyvų dalyvavimą garsinant lopšelio- Panevėžio K. Ramanausko lopšelio –
darželio vardą.
darželio direktorė D. Pakėnienė
Už dalyvavimą respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir Šalčininkų raj., Turgelių „Aistuvos“
priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių ir kūrybinių darbų gimnazijos direktorė A. Vovierienė,
parodoje „Mano stebuklingas skėtis“.
vyr. pedagogė M. Tyškevič.
Padėka už nuoširdų darbą, ruošiant vaikus mokyklai

Kastyčio Ramanausko l/d direktorė
Dalia Pakėnienė
Padėka už dalyvavimą sveikatingumo akcijoje „Mažieji „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė
turistai“
Rita Juozapaitienė
Vilniaus l/d „Sveikuolis“ direktorė
Božena Šikšnienė
Už
dalyvavimą
virtualioje
ikimokyklinio
ir Radviliškio r. Šeduvos lopšeliopriešmokyklinio amžiaus vaikų darbų fotografijų parodoje darželio direktorė D. Staškūnienė.
„Piešiu savo vardą“.
Už ugdytinių kūrybiškumo puoselėjimą ir kūrybinių darbų
parodos „Rudens alsavimas“ eksponavimą Kėdainių raj.
savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos
Labūnavos filiale. Paroda buvo eksponuota š.m. rugsėjo –
lapkričio mėn.
Už vaikų pasaulėžiūros ugdymą ir kūrybinių darbų
parodos „Pasaulis vaiko akimis“, skirtos Šiaurės šalių
savaitei paminėti, eksponavimą Kėdainių raj. savivaldybės
Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Labūnavos
filiale. Paroda buvo eksponuota š.m. lapkričio mėn.
Už parengtą dailės darbų parodą „Rudenėlis lapais
brenda“ Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje.

Kėdainių raj. savivaldybės Mikalojaus
Daukšos
viešosios
bibliotekos
Labūnavos filialo bibliotekininkė J.
Prascienė.
Kėdainių raj. savivaldybės Mikalojaus
Daukšos
viešosios
bibliotekos
Labūnavos filialo bibliotekininkė J.
Prascienė.
Panevėžio „Žemynos“
progimnazijos direktorius V. Vilutis.

Už ugdytinių meninės saviraiškos puoselėjimą ir kūrybinių
darbų parodos „Advento nuotaikos“ eksponavimą
Kėdainių raj. savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios
bibliotekos Labūnavos filiale. Paroda buvo eksponuota
š.m. gruodžio mėn
Už vaikų parengimą Neigiamų socialinių veiksnių
prevencijos projekto „Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį –
III“ vaikų kūrybinių darbų parodai „Jeigu kas turi
prasidėti, tai gali prasidėti nuo manęs“ 2020 m. gruodžio
mėn.

Kėdainių raj. savivaldybės Mikalojaus
Daukšos
viešosios
bibliotekos
Labūnavos filialo bibliotekininkė J.
Prascienė.
Panevėžio pedagoginės –
psichologinės tarnybos direktorės
pavaduotoja, atliekanti direktoriaus
funkcijas
D. Ramanauskienė

PRIEDAS NR.4
VAIKŲ SAVIRAIŠKOS IR POREIKIŲ TENKINIMAS IR TAUTOS TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS 2020 metais SUVESTINĖ

Plenera
s
Tarptautiniai
renginiai
Respublikiniai
renginiai
Miesto
renginiai
Vietiniai
renginiai
Viso:

2

Akcij
a

Švent
ė

Išvyk
a

2

Parod
a

Projekta Minėjimas
s
2

Pramog
a

Pramoga

2

2

3

4

4

2

3

28

Viktorina

1
1

2

Viso

27

6

1

Konkursas

2

22

1

Mugė

1

1

1

2

1

1

2

1

1

9
11

1

1

49

I.
Eil.
nr.
1.
1.
2.

VAIKŲ SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2021 METAIS

Informacija
Trijų Karalių minėjimas
Dalyvavimas respublikinėje
pilietinėje akcijoje „Atmintis
gyva nes liudija“ 2021
Pažintinė tiriamoji savaitė
„Sniego Karalystė“

Data,
laikas
2021 01 06
2021 01 13
2021 01 18
- 22

Vieta

Dalyviai

Lopšelisdarželis
Lopšelisdarželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai.
Lopšelio darželio
bendruomenė

Dvasinio ugdymo mokytoja Mikaldė
Valikonytė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma
Petrunina

Lopšelisdarželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai

Lopšelisdarželis

Respublikos švietimo
įstaigos

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dainora
Šidlauskienė, priešmokyklinio ugdymo
mokytoja
Janina Karpetienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dainora
Šidlauskienė, priešmokyklinio ugdymo
mokytoja
Janina Karpetienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dainora
Šidlauskienė, priešmokyklinio ugdymo
mokytoja
Janina Karpetienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Dalia
Jėckeinė, Jūratė Vadapalienė, meninio
ugdymo mokytoja Regina Repčienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Eglė
Šerėnienė,
Eglė Simonavičienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Eglė
Skruzdytė
Loreta Balsienė
Meninio
ugdymo
mokytoja Regina
Repčienė,
priešmokyklinio
ugdymo

3.

Plenero „Sniego karalystė
2021“ organizavimas

4.

Virtuali paroda „Man žiema
labai patinka“

2021 01 25
- 29

Lopšelisdarželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai, tėvai

5.

Pusiaužiemis

2021 01 25

Lopšelisdarželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai

6.

Duonos diena

2021 02 05

Lopšelisdarželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai

7.

Sveikatingumo savaitė

2021 02 08
- 12

Lopšelisdarželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai, tėvai

8.

Užgavėnių šventė

2021 02 15

Lopšelisdarželis

Lopšelio darželio
bendruomenė

Atsakingi asmenys

9.

Užgavėnių kaukių paroda

2021 02 15
- 19

10.

Vasario 16 – osio minėjimas
„Geltona žalia raudona“

2021 02 17

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Lopšelisdarželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai, tėvai

LopšelisLopšelio darželio vaikai,
darželis,
pedagogai, tėvai
Panevėžio
bendruomenių
rūmai
Socialinė gerumo akcija „Jūs ne 2021 02 -03
LopšelisLopšelio darželio vaikai,
vieni“
darželis,
pedagogai
Vieversio diena
2021 02 24
Lopšelis Lopšelio darželio vaikai,
darželis
pedagogai
Mėnuo be patyčių 2021
2021 03
Lopšelis Lopšelio darželio
darželis
bendruomenė
Kaziuku mugės „Guru guru į
2021 03 01Lopšelis Lopšelio darželio
Kaziuko turgų“
04
darželis
bendruomenė
Nacionalinė pilietinė iniciatyva 2021 03 10
Lopšelis Respublikos
švietimo
„Gyvasis tautos žiedas 2021“
darželis
įstaigos
Kovo 11-osios minėjimas
2021 03 10
Lopšelis Lopšelio darželio vaikai,
darželis
pedagogai
Pažintinė – tiriamoji savaitė
„Šventoji žemele, auginki
grūdelį“
Teatrinė savaitė
Verbų paroda ar/ir Oliziukų
paroda
Susikaupimo ir rimties

mokytoja
Regina
Račkauskienė,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Karolina
Platušienė.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra
Abromavičienė, pavaduotoja ugdymui Alma
Petrunina
Meninio
ugdymo
mokytoja
Regina
Repčienė,
priešmokyklinio
ugdymo
mokytoja Regina Račkauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė
Vadapalienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Meida
Grybaitė
Socialinis pedagogas

2021 03 1503 19

Lopšelis darželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai, tėvai

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Karolina
Paltušienė ir Giedrė Leskauskienė
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui.
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jolita
Lungienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Karolina Platušienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aušra
Abromavičienė ir Loreta Balsienė

2021 03 2226
2021 03 2904.02
2021 04 02

Lopšelis darželis
Lopšelis darželis
Lopšelis -

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai, tėvai
Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai, tėvai
Lopšelio darželio vaikai,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupių
mokytojai.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Eglė
Skruzdytė ir Elina Masilionienė
Dvasinio ugdymo mokytoja Mikaldė

darželis

pedagogai

03.29 -04.
02

Lopšelis darželis

Respublikos švietimo
įstaigos

03.29 -04
02
04.02

Lopšelis darželis
Lopšelis darželis

Vyresniųjų grupių
mokytojai ir vaikai
Vyresniųjų grupių
mokytojai ir vaikai

04.06

Lopšelis darželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai

Vaikų Vėlykėlių savaitė
„Marguti ridenu, Šventą žemelę
kalbinu“
26. Gražiausio margučio konkursas

04.06-04.09

Lopšelis darželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai, tėvai

04.06-04.09

Darželio bendruomenė

27. Šokio savaitė „Šoku aš, šoki tu,
šokime visi kartu“

04.26 - 4.29

Lopšelis darželis
Lopšelis darželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai, tėvai

Lopšelis darželis
Lopšelis darželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai, tėvai
Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai, tėvai

Lopšelis darželis

Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai, tėvai

Lopšelis darželis

Darželio bendruomenė

21.

valandėlė „Kristaus Kančios
slėpinys“
Vaikiškos knygos savaitė
„Mūsų knygelės dar plonos“

22. Ekskursija į miesto bibliotekas
23. Edukacinė veikla „Kaip gimsta
knyga“su dailininke Inga
Dagile
Rytmetis „Aleliuja! Kristus
24.
prisikėlė!“
25.

Eilėraščių konkursas
04.30
„Tau, mamyte, dovanoju“
29. Judrioji savaitė „Mes kieme visi 05.03-05.07
sportuosim – tumpsi, stosim,
pabėgiosim“
Renginiai šeimos dienai
05.10-05.14
30.
paminėti „Savo šeimą aš turiu ir
labai ją branginu“
Šventinė savaitė paminėti
05 17-05.21
31.
darželio gimtadienį.
28.

Valikonytė,
ikimokyklinio
ugdymo
mokytoja Karolina Platušienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dainora
Šidlauskienė, priešmokyklinio ugdymo
mokytoja Janina Karpetienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Dvasinio ugdymo mokytoja Mikaldė
Valikonytė,
ikimokyklinio
ugdymo
mokytoja Karolina Platušienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Dalia
Jėckienė, Meida Grybaitė.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė
Vadapalienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė
Simonavičienė, Meninio ugdymo mokytoja
Regina Repčienė, pavaduotoja ugdymui
Alma Petrunina.
Pavaduotoja ugdymui Alma Petrunina
Kineziterapeutas
Andrius
Vaičiūnas,
pavaduotoja ugdymui Alma Petrunina
Grupių mokytojai,
mokytoja

meninio

ugdymo

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, meninio ugdymo mokytojas,

33.

Šv Mišios už darželio
bendruomenę
Išleistuvių savaitė

34.

Ekskursija

32.

35.
36.

05
05.23 – 05.
28
05.31

Marijonų
koplytėlė
Lopšelis darželis

Darželio bendruomenė
Lopšelio darželio vaikai,
pedagogai, tėvai
Vyresniųjų grupių
mokytojai, vaikai, tėvai.

grupių mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai.
Dvasinio ugdymo mokytoja Mikaldė
Valikonytė
Grupių mokytojai, meninio ugdymo
mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

