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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „KASTYTIS“ 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROJI DALIS 

 

Panevėžio lopšelis–darželis „Kastytis“ (toliau – lopšelis–darželis) Nemuno g. 5, 

atidarytas 1968-03-01. Lopšelis–darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 

190413380.  

Lopšelis–darželis yra Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, neformaliojo 

vaikų švietimo ikimokyklinio ugdymo mokykla. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymas, kita paskirtis – priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Kitos ne švietimo 

veiklos rūšys: maitinimo paslaugų teikimas, nekilnojamo turto nuoma, vaikų dienos priežiūros 

veikla. Ugdymo(si) kalba – lietuvių. Adresas internete www.ldkastytis.lt, el. paštas: 

darzeliskastytis@gmail.com. 2009-2012 m. atlikta pastato rekonstrukcija. Modernizuotas pastatas 

padeda kurti saugią, modernią bei funkcionalią aplinką, kurioje geresnės sąlygos ugdyti 

individualius gebėjimus, mokyti kurti ir tausoti grožį.   

 

Įstaigos vizija, misija 

 

Filosofija – ,,Sveikam kūne – sveika siela“. Prioritetai: Ugdymo turinio įvairovė (patirtinis 

ugdymas),  Sveikatinimo prevencija nuo mažų dienų, įtraukiant tėvus. Savita, išsiskirianti iš kitų 

įstaigų, įstaigos kultūra. 

Įstaigos vizija –  Viskas kas geriausia – vaikams ir jų vaikystei. 

Įstaigos misija – Vaikų ateitį kuriame visi kartu: vaikams – linksma, sveika, įdomi, 

kūrybiška vaikystė, tėvams- džiaugsmas, pasididžiavimas laimingu vaiku, pedagogams- kūrybinis 

darbas. 

 

II SKYRIUS 

2020 METŲ LOPŠELIO – DARŽELIO VEIKLOS ANALIZĖ 

 

2020 m. metų veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į strateginio plano 2020–2022 

metams tikslus: padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, sveikatos stiprinimo, 

pažinimo  poreikius, bendradarbiaujant su tėvais, tobulinant ugdymo kokybę, kuri garantuos 

sėkmingą pasirengimą mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir siekti tapti sveikatą 

stiprinančia ir aktyvia mokykla. Numatytas 2020 metų veiklos plano tikslas – tobulinant ugdymo 

kokybę, žadinti vaikų kūrybiškumą, grindžiamą pagarba vaikui, vaikų pažanga ir pasiekimais, 

skatinant vaikų fizinį aktyvumą ir sudarant vaiko raidai palankias edukacines aplinkas.  

Įgyvendinti uždaviniai: tobulinant ugdymo kokybę, žadinti vaikų kūrybiškumą per vaiko 

kalbą, kryptingą meninį ugdymą, vaiko raidai palankią aplinką, formuoti sveikos ir saugios 

gyvensenos sampratą, integruojant į ugdomąjį procesą fizinį aktyvumą skatinančias veiklas. 

http://www.ldkastytis.lt/
mailto:darzeliskastytis@gmail.com


 Žadinant vaikų kūrybiškumą per vaiko kalbą vykdyti  projektai, akcijos: Fini Zavod Radeče, 

(Slovėnija) tarptautinis  projektas „Say Hello to the World“, Vilniaus Giothe‘s instituto projektas 

„Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme. Pirmoji pažintis“, projektas 

prisijungiant prie e-Twinning „Pavasario žiedeliai“. Ugdytiniai dalyvavo miesto ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams, viktorinoje „Mokėsi žodį – rasi 

kelią“, parengtas Kalėdinių užduočių rinkinys „Galvoju, kuriu, kalbu...“ 

Dalyvauta tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

projekte ,,Atrask raidę gamtoje“, tarptautinėje  iniciatyvoje „Pasakų iššūkis 2020“,  tarptautiniame 

ilgalaikiame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“. „Laimingas vaikas“, „Metų knygos“ 

rinkimuose ir respublikiniame vaikų piešinių konkurse „Iš knygelės į širdelę 2020“. 

Dalyvauta respublikinėje akcijoje „Dėkojame medikams“, „Tepražysta mūsų namų langai 

gėlėmis“. Vykdytas grupės projektas su ugdytinių tėvais ,,Augu su knyga“. 

Įstaigoje organizuoti:  meninio deklamavimo konkursas „Gražūs žodeliai mylimai šalelei“ 

ir tarptautinė gimtosios kalbos diena – akcija „Gimtosios kalbos skambesys“. Vyko edukacinė 

išvyka  į Panevėžio miesto G.Petkevičaitės -  Bitės viešąją biblioteką, į knygų vaikams apie 

Marmius pristatymą ir susitikimą su jų autoriais Indre Pavilonyte ir Martynu Paviloniu. 

Papildomai ugdytiniai lankė: NŠV anglų kalbos pamokėles 20 vaikų, robotikos būrelį -10 

vaikų. 

Teikiama logopedo pagalba  60 vaikų, specialiojo pedagogo – 4 vaikams, kuriems nustatyti 

specialieji ugdymosi poreikiai. Iš jų: 4 vaikai turintys didelių SUP, 5– vidutinius SUP, 5 vaikai 

turėjo nustatytą neįgalumą. Įvyko 5 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose buvo aptartas 

pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, pažangos stebėjimas, 

bendradarbiavimas su šeima. Karantino laikotarpiu konsultacijos tėvams vyko nuotoliniu būdu. 

Tenkinant vaiko prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius poreikius, 

bendradarbiaujant su tėvais, organizuotas meninės krypties ugdymas. Įstaigoje dirba muzikos ir 

šokio meninio ugdymo pedagogės. 

Įstaigoje  organizuoti: šventinis rytmetis ,,Atverkim pasakos vartus‘‘. Paruoštas ir parodytas 

miuziklas „Coliukė“ įstaigos bendruomenei, miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogams, koncertas, 

skirtas Vasario 16-ąjai „Čia mano Lietuva“, šventinis rytmetis, skirtas vaikų gynimo dienai „Ei, 

vaikyste, kur tu bėgi“, dalyvaujant ugdytinių tėveliams. 

Papildomai ugdytiniai lankė NŠV dailės užsiėmimus (30 vaikų). 

Organizuota respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių 

darbų paroda „Pasakorius“. Dalyvauta tarptautinėje piešinių parodoje „Išgirsti pačią slapčiausią 

gamtos kalbą“. Dalyvauta respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų ir 

pedagogų kūrybinėje fotografijų parodoje „Slėpkis, viruse, spygliuotas – šiandien būsi 

nuginkluotas“, Panevėžio regiono ekologinėje edukacinėje akcijoje „Rudens kraitelė 2020“, 

respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje, skirtoje 

tautodailės metams paminėti „Puošia, šildo ir pasakoja“, respublikinėje ugdymo įstaigų vaikų 

kūrybinių darbų virtualioje parodoje – konkurse kartu su tėvais „Mano svajonių pavasaris su 

dviratuku“, respublikiniame piešinių konkurse „Žiedai tarp žiedų – Motinos dienai“, 

respublikinėje virtualių nuotraukų parodoje „Skamba Kalėdiniai varpeliai“, respublikiniame vaikų 

piešinių konkurse „Žiemos snaigė 2020“, respublikinėje vaikų piešinių parodoje-konkurse „Mano 

pasaulis“, respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

parodoje „Žaisk, juokauk, su raidėmis draugauk“, respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų piešinių parodoje „Miško gyvūnai žiemą“,  respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės kūrybos parodoje – konkurse ,,Žiemos karoliai‘‘, 



respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotraukų kūrybinių darbų 

projekte „Vabalai – mano draugai“, vaikų kūrybiškumo ugdymo studijoje „Kuria vaikai“, 

respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų rankdarbių konkurse „Mūs 

darželis pavadintas“...“, vaikų rankom pagamintas“, respublikinėje priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų parodoje „Po Boružės sparneliu“, respublikinėje virtualioje kūrybinių darbų 

parodoje ,,Myliu mamą ir močiutę“, Panevėžio miesto ir rajono dailės ir dainavimo ikimokyklinio 

ir pradinio ugdymo vaikų festivalyje „Dainų ir spalvų karuselė“. 

Vykdyti grupių projektai kartu su tėvais „Kalėdų stebuklo belaukiant“, ,,Kalėdų stebuklas“. 

Vyko piešinių paroda „Atvirukas Lietuvai“, vaikų nuotraukų paroda „Aš tikrai myliu 

Lietuvą“, Kaziuko mugė darželio bendruomenei, Užgavėnių šventė „Žiema, Žiema, bėk iš kiemo“. 

Organizuota Rugsėjo 1-osios šventė bendruomenei - Panevėžio pučiamųjų orkestro edukacinė 

programa ,,Pasaulio instrumentų paslaptys‘‘. 

Atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius nuolat kuriamos, atnaujinamos,  ugdymo, žaidimų 

aplinkos 12-oje grupių, teritorijoje, orientuotos į vaiką, padeda vaikui jaustis gerai, jaukiai, 

užtikrina gerą mikroklimatą, psichologinį saugumą. Specialiųjų ugdymosi  poreikių turintiems 

vaikams pritaikytos ugdymo erdvės. Grupių erdvės, baldai, daiktai išdėstyti racionaliai, yra 

mobilūs, kad vaikas galėtų laisvai, kūrybiškai,  individualiai ar su vaikų grupe veikti, pedagogas 

galėtų matyti ir girdėti kiekvieną vaiką. Naudojamos šiuolaikinės ugdymo priemonės: edukacinis 

robotas PHOTON su kilimėliu, SMART lenta, 7 plančetės, spalvota šviesos lenta, video kamera, 

14 kompiuterių ir kt. Įsigytos 8 planšetes, 6 kompiuteriai, 2 sensorinių plytelių komplektai, 

manipuliacinis pufas, 2 lazeriniai projektoriai, magnetofonas, grotuvas, 4 edukaciniai nameliai, 

šviesos stalas ir kt.  

2020 m. buvo vykdomos programos: tarptautinė  vaikų socialinių gebėjimų ugdymo 

programa „Zipio draugai“, socialinių emocinių įgūdžių programa Kimocis 2-jose grupėse. 

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“, ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa” – 12-oje grupių, pagal Panevėžio gamtos mokyklos 

įgyvendinamą neformaliojo ekologinio švietimo programą „Gamtos takeliu“ veikė būrelis 

„Smalsučiai“. 

Kryptingai bendradarbiaujant darželio darbuotojams su tėvais, socialiniais partneriais, 

integruojant papildomas veiklas, labai gerai vertinama pasiekta vaikų pažanga ir pasiekimai, 

kuriamas geras darželio įvaizdis mieste, respublikoje. 

Siekiant tapti Aktyvia mokykla, integruotos vaikų fizinį aktyvumą skatinančios veiklos. 

Įstaigoje sudaryta galimybė ugdytiniams papildomai sportuoti. Vyko NŠV krepšinio (lankė 

20 vaikų), futbolo (10 vaikų), šokių užsiėmimai (15 vaikų). Ugdytiniai yra aktyvūs sveikatos 

stiprinimo renginių dalyviai. Dalyvavome  Europos judrumo savaitėje. Tema „Judrumas – be 

jokios taršos“. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ sveikatinimo akcijoje „Mažieji turistai – 2020“, Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro iniciatyvoje 

„Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Iniciatyvai skyrėme penkias savaites. Tapome iniciatyvos 

„Aktyviai, draugiškai, sveikai“ nugalėtojais, už sveikesnės mokyklos bendruomenės kūrimą ir 

sveiko gyvenimo vertybių puoselėjimą. Panevėžio miesto Gamtos mokyklos paukštelių globos 

akcija „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“. Šios akcijos projektas įstaigoje „Padėkime 

paukšteliams sulaukti šilumos“, Panevėžio miesto Gamtos mokyklos organizuotas projektas 

Auginkime kartu“. Vykdyti grupių projektai „Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą“. 

Organizuoti sveikatos stiprinimo renginiai įstaigoje: sporto rytmetis  „Šast nuo pečiaus“,  



susitikimas – edukacinė programa su Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties brigada. 

Panevėžio kolegijos studentė, burnos higienistė organizavo „Dantukų karalystės“ valandėles.  

Organizuotos ekskursijos į Panevėžio kultūros ir poilsio parką,  į Panevėžio rajono Medikonių 

kaime esantį alpakų ūkį, į Panevėžio rajono Trakiškio kaime esantį sraigių ūkį, miesto autobusu į 

kino teatrą „Apollo“ pažiūrėti Kalėdų Senelio dovanoto filmo vaikams „Selma ir užburtas 

miestas“, į kino centrą ,,Garsas" žiūrėti trumpametražių lietuviškų animacinių vaikiškų filmukų, į 

Laisvės aikštėje vykstančius renginius, Panevėžio Skaistakalnio parką.  Įsigytos priemonės: sporto 

kompleksas „Kliūčių ruožas“, spyruokliukai, spalvingas žaidimų parašiutas, aktyvių pėdų ir rankų 

komplektai. 

Ugdymas organizuojamas pagal įstaigos parengtą ir atnaujintą ikimokyklinio ugdymo 

programą ,,Vaikystės takeliu“,  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Įstaiga pripažinta 

Sveikatą stiprinančia ikimokyklinio ugdymo mokykla. Integruojama sveikatos stiprinimo 

programa ,,Sveikatos takeliu“. 

Pagal sistemoje suformuotą vaikų registracijos eilę įstaigoje sukomplektuota 12 grupių: 4 

ankstyvojo ugdymo (iš jų: 2 grupės - nuo 1 iki 7 metų, 2 grupės- nuo 2 iki 3 metų), 6 ikimokyklinio 

ugdymo, 2 priešmokyklinio ugdymo, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir 

amžiaus ypatumus bei ugdymo sąlygas. Patvirtinti pasirinkti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo modeliai. Grupių veiklos trukmė – 10, 8 val. per dieną (54 val. per savaitę). 

Maksimalus vaikų skaičius 214, minimalus- 174. Įstaigą lankė 207 vaikai. Nuo 2020-09-01 į 

įstaigą priimti 44 vaikai. Į mokyklas išvyko 42 ugdytiniai. 

Atsižvelgiant į išorinius aplinkos pokyčius, inicijuoti pokyčiai įstaigoje. Veikla planuota 

pagal laikotarpius: veikla iki karantino paskelbimo, karantino (vasaros, veikla nuo rugsėjo 1-os) 

laikotarpiu. Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, buvo įvertintos tikslų 

įgyvendinimo galimybės. Direktoriaus įsakymu patvirtintos trys darbinės grupės: ugdymo proceso 

organizavimo,  Covid-19 ligos situacijų valdymo, pokyčių inicijavimo. Sukaupti reikiami ištekliai, 

tikslingai panaudotos lėšos, garantuojant bendruomenės narių saugumą, efektyvų bendravimą su 

šeimomis.  Laiduota ugdymo programų įvairovė ir kokybiškas ugdymas(-sis), kuriama emociškai 

palanki aplinka vaikams. Vykdomas vaikų  ugdymas nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu, 

prioritetai teikiami vaikų kūrybiškumo, sveikatos ugdymui. 

Mokytojų skaitmenines kompetencijos: mokytojų komandos naudojasi el. mokymosi 

valdymo priemonėmis: elektroniniu dienynu (Mūsų darželis),  sinchroniniu būdu bendrauja vaizdo 

pokalbių arba vaizdo konferencijų erdvėse „Google meet“, „Zoom“ arba programinės įrangos 

rinkiniu, skirtu nuotoliniam mokymui, interneto konferencijoms, pristatymams ir darbalaukio 

bendrinimui „Adobe Connect“ bei mainų ir publikavimo priemone „Padlet“ (planų rašymas); 

asinchroniniam bendravimui skirta el. pašto dėžute „Gmail“, vaizdo ir garso pokalbių programa 

„Messenger“. Uždarose socialinio tinklo „Facebook“ grupėse, mokytojai suteikia pagalbą 

kolegoms. Naujos kartos vaikui kaupiama naudinga skaitmeninio turinio medžiaga nuotoliniam 

mokymui(si), kurio santykis su technologijomis – ypatingas. Parengti dokumentai, atlikta veikla, 

siekiant tapti Aktyvia mokykla. Inicijuotas ir skatintas inovacijų diegimas, pedagogams sudarytos 

sąlygos gerinti skaitmenines kompetencijas, maksimaliai išnaudoti savo gebėjimus darbe. Atlikti 

visi planuoti remonto, teritorijos pertvarkymo darbai.  Lopšelis-darželis tapo akredituota 

savanorius priimanti institucija, dalyvauja kitų institucijų projektuose kaip partneris.  Metinės 

programos tikslai buvo sėkmingai įgyvendinti. Strateginio ir metinio veiklos plano nuoseklus 

įgyvendinimas stiprino įstaigos įvaizdį. Šių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas atsispindi ir mano, 

kaip vadovo, pasiektuose veiklos rezultatuose ir jų rodikliuose. 

 



III SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. TIKSLAS. Formuoti besimokančią, aktyvią bendruomenę. 

Uždaviniai: 

1.1.Skatinti bendruomenės narių tobulėjimą. 

1.2.Užgarantuoti darnią ir efektyvią įstaigos veiklą. 

 

2. TIKSLAS. Tobulinti vaikų poreikius atitinkančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo kokybę.  

Uždaviniai: 

2.1. Skatinti patirtinį vaikų ugdymąsi, saviraišką, kūrybiškumą. 

2.2. Siekti sveikatos ugdymo tęstinumo. 

 

VEIKLOS PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Uždaviniai Priemonė Laukiamas rezultatas Atsakingas 
Įvykdymo 

terminas 

1. TIKSLAS. Formuoti besimokančią, aktyvią bendruomenę. 

 

1.1. Skatinti 

bendruomenės 

narių 

tobulėjimą. 

 

 

Metodinių, didaktinių ir 

vaizdinių priemonių 

gamyba ir pristatymas. 

 Mokytojai dalinsis 

savo darbo patirtimi.  

Pristatys paruoštas 

priemones.   

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai. 

2021 m. 

Mokytojų atviros veiklos, 

13 klasės pamokos,  

įstaigos miesto, 

respublikos, mokytojams. 

Mokytojai dalinsis 

savo gerosios darbo 

patirties metodais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja  

ugdymui, 

mokytojai.  

2021 m.  

Vadovavimas studentų 

atliekamoms praktikoms. 

Dalijimasis darbo 

patirtimi. Sudaromos 

sąlygos mentorystei.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

2021 m.  

Savanorius priimančios 

organizacijos veikla 

Dalijimasis darbo 

patirtimi,  Sudaromos 

sąlygos mentorystei. 

Sudaromos sąlygos 

savanoriams atrasti 

patinkančią veiklos 

kryptį. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai. 

2021 m. 

Mokytojų dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimosi renginiuose, 

pagal   nusimatytus 

 Profesinės 

kompetencijos 

tobulinimas. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

2021 m.  



prioritetus, įstaigos 

strateginius tikslus. 

ugdymui, 

mokytojai. 

Mokytojų metodinės 

veiklos ir profesinės 

kompetencijos  

tobulinimo įsivertinimas. 

Ugdomas gebėjimas  

įsivertini savo veiklos 

stipriąsias ir 

tobulintinas sritis bei 

nusimatys tobulėjimo 

kryptis. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

mokytojai. 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

Patirties sklaida įstaigoje, 

mieste, respublikoje 

(Metodinės veiklos 

planas, 1 priedas).      

Straipsnių apie įstaigos 

veiklos pasiekimus bei 

rezultatus, parengimas ir 

pristatymas miesto, 

respublikos spaudoje, 

internetiniuose 

portaluose, įstaigos 

svetainėje. 

Įstaigos 

reprezentacija. 

Vykdytos veiklos 

pristatymas puoselės 

bendruomeniškumo 

jausmą. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

įstaigos 

bendruomenė. 

 

 

2021 m. 

 

Pagalbos mažesnę 

skaitmeninio raštingumo 

kvalifikaciją turintiems 

mokytojams 

organizavimas. 

Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

skatinimas, gerės 

ugdymo kokybė.   

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

2021 m. 

Švietimo įstaigų 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

atestacija. 

Įgyvendinama 

Švietimo įstaigų 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

atestacijos 2021-2023  

m. programa. 

Suteikiama galimybė 

mokytojams keltis 

kvalifikacinę 

kategoriją. Skatinama  

darbuotojų 

motyvacija.  

Švietimo 

įstaigų 

mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

atestacijos 

komisijos 

nariai. 

2021 m. 

Darbuotojų dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

(Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo planas, 2 

priedas). 

Skatinama darbuotojų 

motyvacija, 

suteikiama galimybė 

kelti kvalifikaciją.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

darbuotojai 

2021 m. 



Sistemingas įstaigos 

internetinės svetainės 

atnaujinimas. 

Visuomenei 

pateikiama 

informacija apie 

įstaigos veiklą. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

2021 m.  

1.2.  

Užgarantuoti 

darnią ir 

efektyvią 

įstaigos veiklą. 

 

 

Vidaus kontrolės 

politikos įgyvendinimo 

vykdymas 

Atnaujinta Vidaus 

kontrolės politika. 

Nustatyta rizika ir ji 

valdoma. 

Direktorius 2021 m.  

Asmens duomenų 

apsaugos 

dokumentacijos, 

bendradarbiaujant su 

Asmens duomenų 

apsaugos pareigūnu, 

atnaujinimas.  

Parengti vidaus 

dokumentai. Veikla 

organizuojama 

vadovaujantis Asmens 

duomenų apsaugą 

reglamentuojančius 

dokumentus. 

Informacija skelbiama 

interneto svetainėje.  

Direktorius 2021 m.  

Darbuotojų veiklos 

vertinimo ir įsivertinimo 

organizavimas. 

Vyks darbuotojų 

vertinimo pokalbiai,  

tinkamai įvertinami   

darbuotojo pasiekti 

rezultatai. 

Direktorius 2021 m. 

gruodžio 

mėn.   

Darbuotojų bendravimo 

ir bendradarbiavimo 

skatinimas. 

Darbuotojai skatinami 

padėkos raštais, 

premijomis, 

rengiamos šventės.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

2021 m.  

Išorinės kultūros, gero 

įstaigos įvaizdžio 

kūrimas. 

Rengiami straipsniai 

spaudai, mokytojų 

leidiniai. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

darbuotojai. 

2021 m.  

Tėvų informavimo 

sistemos  tobulinimas. 

Visi pedagogai 

naudoja e. dienyną 

„Mūsų darželis“ tėvų 

informavimui, veiklų 

planavimui, vaikų 

pasiekimų vertinimui. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai. 

2021 m.  

Pokyčių valdymo 

komandų subūrimas. 

Sudarytos darbinės 

grupės atpažinti, 

valdyti, išorės 

aplinkos pokyčius.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

2021 m.  

Mokytojų tarybos veikla 

(Mokytojų tarybos 

posėdžiai, 3 priedas). 

Analizuojama 

ugdymo kokybė, 

veiklos planavimas, 

numatomi 

kvalifikacijos 

Direktorius, 

Mokytojų 

taryba. 

2021 m. 



tobulinimo prioritetai, 

keliami tikslai. 

Lopšelio-darželio tarybos 

veikla (Lopšelio-darželio 

tarybos posėdžiai, 4 

priedas). 

Teikiami siūlymai dėl 

lopšelio-darželio 

strateginių tikslų, 

uždavinių ir jų 

įgyvendinimo 

priemonių  

Direktorius, 

lopšelio-

darželio taryba 

2021 m. 

Vaiko gerovės komisijos 

veikla (Vaiko gerovės 

komisijos veiklos planas, 

5 priedas). 

Organizuojamas ir 

koordinuojamas 

prevencinis darbas, 

atliekamas SUP vaikų 

vertinimas. 

Komisijos 

nariai 

2021 m. 

Ekstremaliųjų situacijų 

valdymo plano 

atnaujinimas. 

Operatyvus 

ekstremalių situacijų 

valdymas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 

2021 m.  

Viešųjų pirkimų taisyklių 

atnaujinimas. 

Tikslingai 

panaudojamos lėšos 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 

2021 m. 

Viešųjų pirkimų metinio 

plano  parengimas. 

Efektyviai 

panaudojami 

finansiniai ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

2021 m. 

vasaris 

2. TIKSLAS. Tobulinti vaikų poreikius atitinkančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybę.  

 Ugdytinių, šeimos narių  

dalyvavimas grupių 

veiklose, praktiniuose 

užsiėmimuose, įstaigos 

renginiuose, projektuose. 

Tėvai bendradarbiaus 

su mokytojais, 

susipažins su įstaigos 

veikla ir įsitrauks į 

ugdymosi procesą.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojos 

2021 m. 

 

 

 

Įstaigos bendruomenės 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

(bendri renginiai, 

projektai, konkursai). 

Patrauklių, 

inovatyvių 

bendradarbiavimo 

formų  su socialiniais 

partneriais paieška, 

nauja patirtis. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui. 

2021 m. 

Neformalus ugdymas 

(dailės, robotikos 

užsiėmimai). 

 Bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais 

praplečiamos 

patirtinio ugdymosi 

galimybės. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

2021 m. 



Tenkinsime tėvų 

poreikius, didinsime 

paslaugų apimtis 

šeimai. 

STEAM veiklų 

organizavimas grupėse. 

Vyks integralus, į 

kompleksišką tikrovės 

reiškinių pažinimą, 

pritaikymą ir 

problemų sprendimą 

orientuotas ugdymas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos. 

2021 m.  

Tradicinių švenčių, 

atmintinų dienų, 

kalendorinių švenčių 

renginių organizavimas 

(Tradicinių švenčių ir 

renginių organizavimo 

planas,     6 priedas). 

 

Puoselėjamos 

tradicijos. Tėvai 

bendradarbiaus su 

mokytojais, susipažins 

su įstaigos veikla ir 

įsitrauks į ugdymosi 

procesą. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos. 

2021 m.  

Vykdomas tarptautinis 

projektas „Say Hello to 

the Word“. 

Skatinami vaikai 

aktyviai veikti, imtis 

iniciatyvos, įveikti 

stereotipus ir 

išankstines nuostatas 

dėl kitokios socialinės 

aplinkos, 

susipažįstama ir 

ugdoma pagarba 

kitoms tautoms. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, PU 

mokytojos. 

2021 m.  

Miesto ikimokyklinių 

įstaigų vaikų, tėvų ir 

mokytojų kūrybinių 

darbų parodos  „Mylėsiu 

tave amžinai. 

organizavimas. 

Skatinamas 

bendradarbiavimas su 

šeimomis, 

kūrybiškumas, 

saviraiška. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

darbinė grupė 

2021 m.  

II ketvirtis 

Edukacinės išvykos  į 

Panevėžio kraštotyros 

muziejų, Saugaus eismo 

klasę, Priešgaisrinę 

gelbėjimo tarnybą ir kt.  

Vyks patirtinis vaikų 

ugdymas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, PU 

mokytojos 

2021 m. 

Edukacinių aplinkų 

kūrimas. 

Atnaujinamos, 

kuriamos edukacinės 

aplinkos, atitinkančios 

vaikų poreikius, 

parplečiančios 

ugdymo turinį.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos 

2021 m. 



IKT naudojimas ugdant 

vaikų kūrybiškumą, 

problemų sprendimą.   

Kuriama nauja, 

patraukli, dinamiška 

ugdymosi aplinka. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos 

2021 m. 

Grupių projektai, 

rytmečiai, popietės, 

netradiciniai renginiai. 

Praplečiami, 

paįvairinami įvairių 

kompetencijų ugdymo 

būdai ir priemonės. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos 

2021 m. 

Akcijos „Gimtosios 

kalbos skambesys“, 

skirtos Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai 

vykdymas. 

Ugdoma pagarba 

gimtajai kalbai, 

kraštui, savo tautai.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos 

2021 m. 

vasaris  

Ikimokyklinio ugdymo 

programos „Vaikystės 

takeliu“ atnaujinimas. 

Atnaujinamas 

ikimokyklinio 

ugdymo turinys,  

atsižvelgiama į tėvų 

lūkesčius, vietos 

poreikius.  

Darbinė grupė 2021 m.  

II ketvirtis 

Vykdoma ugdomojo 

proceso stebėsena 

(Ugdomojo proceso 

stebėsenos planas, 7 

priedas) 

Stebima, vertinama  ir 

analizuojama 

ugdymo(si) proceso 

organizavimo būklė ir 

kaita siekiant gerinti 

ugdymo(si) kokybę. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos 

2021 m. 

2.2. Siekti 

sveikatos 

ugdymo 

tęstinumo. 

 

 

 

Dalyvavimas ES  

programose „Vaisių 

vartojimo skatinimas 

mokyklose“ ir „Pienas 

vaikams“. 

Vaikams diegiami 

sveikos mitybos 

įgūdžiai.  

Direktorius, 

maitinimo ir 

higienos 

specialistas. 

 

2021 m.  

Dalyvavimas 

respublikinės 

ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ 

organizuojamuose 

veiklose. 

 Bendradarbiavimas ir 

darbo patirties 

sklaida, profesinės 

kompetencijos 

tobulinimas 

sveikatinimo 

tematika. 

Respublikinės 

ikimokyklinių 

įstaigų 

darbuotojų 

asociacijos 

„Sveikatos 

želmenėliai“ 

nariai 

2021 m.  

Dalyvavimas Europos 

sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinkle „Sveikatą 

stiprinanti mokykla“ 

veikloje. 

Stiprinama vaikų ir 

kitų įstaigos 

bendruomenės narių 

sveikata, gilinamos 

sveikatos žinios bei 

Direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai. 

 

2021 m. 



Dokumentų ruošimas 

tapti „Aktyvia mokykla“. 

formuojami sveikos 

gyvensenos įgūdžiai. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto 

organizuojama ir 

vykdoma veikla įstaigoje. 

Į ugdymosi turinį 

integruojamos 

tikslingos, veiklos 

sveikatinimo 

tematika. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

2021 m. 

Sveikos gyvensenos 

įgūdžių ir nuostatų 

formavimo  kasdieninės 

ugdomosios  veiklos. 

Vaikams formuojami 

sveikos gyvensenos 

įgūdžiai, ugdoma 

atsakomybė už savo ir 

kitų sveikatą. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

 

2021 m. 

 

Vykdoma sveikatos 

stiprinimo programa 

„Sveikatos takeliu“. 

(Grupės, organizuojančios 

sveikatos stiprinimo veiklą  

veiklos planas,  8 priedas) 

Skatinamas kiekvieno 

vaiko įsitraukimas į 

aktyvią sveikatinimo 

veiklą. 

Darbo grupė 2021 m. 

 

Renginiai, skirti Šeimos 

dienai paminėti.  

Plėtosis šeimos ir 

įstaigos 

bendradarbiavimas. 

 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

mokytojai. 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

 

Įstaigos  lauko aikštelių ir 

įrenginių patikra. 

 

  

Žaidimų aikštelių, 

edukacinės aplinkos 

priežiūra užtikrina 

saugias ugdymo 

aplinkas  

 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

 ugdymui 

2021 m. 

 Bendradarbiavimas  su  

Panevėžio Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

biuru. 

 

 Siekiant 

bendradarbiavimo,  

dalyvauti 

organizuojamuose 

veiklose,  inicijuoti 

bendrus renginius.   

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

2021 m. 

Neformalus ugdymas 

(krepšinio, futbolo, 

šokio). 

 Bendradarbiaujama 

su socialiniais 

partneriais. Tenkinami 

tėvų poreikiai.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

2021 m. 

Socialinių emocinių 

įgūdžių programos 

„Kimochi“ 

įgyvendinimas. 

Ugdomas vaikų  

emocinis 

intelektas,   skatinama

s pozityvus elgesys.  

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

programą 

vykdantys 

mokytojai 

2021 m.  



 

 

Pastaba: Veiklos plano vykdymo laikotarpiu veiklos turinys ir data gali būti koreguojami. 

 

Tarptautinės  vaikų 

socialinių gebėjimų 

ugdymo programos 

„Zipio draugai“ 

įgyvendinimas. 

Geresnė emocinė  

savijauta padės 

vaikams  įveikti 

emocinius sunkumus. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

priešmokyklini

o ugdymo 

mokytojai 

2021 m.  

Vykdoma ,,Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programa”. 

Ugdomas vaikas,  

motyvuotas sveikai 

gyventi, nevartoti 

alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių medžiagų. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

grupių 

mokytojos 

2021 m. 

Panevėžio gamtos 

mokyklos įgyvendinama 

neformaliojo ekologinio 

švietimo programa 

„Gamtos takeliu“. 

Vaikams bus perteikti 

ekologijos žinių 

pradmenis, 

akcentuojant patirtinį 

mokymą(si) ir 

pozityvų emocinį ryši 

su supančia aplinka. 

Direktorius, 

PU mokytoja 

2021 m. 

Bendruomenės narių 

aplinkos tvarkymo 

akcijos „Darom“ 

organizavimas. 

Ugdoma pagarba 

gamtai ir gyvybei, 

artimiausiai aplinkai. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

2021 m. 

balandis 



IV SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 2021 m. asignavimai (Eur) 

Savivaldybės lėšos mokymo aplinkai finansuoti 

IŠLAIDOS 402673,63 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 368400,00 

Darbo užmokestis 363100,00 

Socialinio draudimo įmokos 5300,00 

Darbdavių soc. parama pinigais 3000,00 

Mitybos išlaidos 5753,63 

Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 3200,00 

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 1200,00 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 19620,00 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

700,00 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 800,00 

Mokinio krepšelio lėšos 

IŠLAIDOS 318700,00 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 307200,00 

Darbo užmokestis 302700,00 

Socialinio draudimo įmokos 4500,00 

Darbdavių soc. parama pinigais 3000,00 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1600,00 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

1200,00 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 5700,00 

Už suteiktas paslaugas gaunamos lėšos (įstaigos reikmių lėšos) 

IŠLAIDOS 89414,81 

Mitybos išlaidos 56232,51 

Medikamentų ir medicininių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

700,00 

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 600,00 

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 7000,00 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 600,00 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

1000,00 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 19782,23 

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 

3500,00 

 

 

 

 

 



V SKYRIUS  

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Lopšelio-darželio veiklos plano priemonių įgyvendinimas vertinamas lopšelio-darželio 

taryboje, mokytojų taryboje. Vertinimo kriterijai – numatytų priemonių įgyvendinimas. 

Numatoma įgyvendinti 90 proc. numatytų priemonių. Atsakingi asmenys atliks įgyvendintų 

priemonių refleksiją, išryškindami kiekybinius ir kokybinius rodiklius, numatydami tobulinimo 

gaires. 

 

 

_______________________ 
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SUDERINTA 

Švietimo skyriaus vedėjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PRIEDAI: 

1. 1 priedas. Metodinės veiklos planas 2021 m. 

2. 2 priedas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2021 m.  

3. 3 priedas. Mokytojų tarybos posėdžiai 2021 m. 

4. 4 priedas. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai 2021 m. 

5. 5 priedas. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021 m.  

6. 6 priedas. Tradicinių švenčių ir renginių organizavimo planas 2021 m.  

7. 7 priedas. Ugdomojo proceso stebėsenos planas 2021 m.  

8. 8 priedas. Grupės, organizuojančios sveikatos stiprinimo veiklą  veiklos planas 2021 m. 

 
 

  



Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ 

2021 m. veiklos plano 

1 priedas 

 

LOPŠELIS-DARŽELIS „KASTYTIS“ 

METODINĖS VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas 

1.  Metodinis užsiėmimas „Sveikatos 

stiprinimo veiklų organizavimas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

amžiuje“. 

I ketvirtis Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2.  Organizuoti ugdytinių kūrybinių darbelių 

parodas „Lietuvėle, tu graži....“ , „Tau, 

mano mamyte“ 

I ketvirtis Metodinio būrelio 

pirmininkė 

3.  Metodinis užsiėmimas „STEAM veiklų 

patirtys organizuojant ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą“.  

II ketvirtis Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

4.  Metodinis užsiėmimas „IKT panaudojimo 

galimybės ugdymo turinio tobulinimui 

ikimokykliniame amžiuje“. 

III ketvirtis Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

5.  Metodinė praktinė veikla miesto meninio 

ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams  “Kūrybiškumo  ugdymas per 

pasaką ” Integruotas menų projektas 

„Atverkim pasakos vartus“. 

IV ketvirtis Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

6.  Pedagogų dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose; miesto, 

respublikos konferencijose, konkursuose, 

parodose, akcijose, darbo patirties sklaida. 

1 k per 

ketvirtį 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

7.  Metodinės metinės veiklos planavimas 

2022 m. 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

 

 

 

  



Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kastytis“ 

2021 metų veiklos plano 

2  priedas 

 

DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS  2021 M. 

Tikslas: sudaryti sąlygas ir skatinti darbuotojus įgyti ir plėtoti savo profesines 

kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą švietimo ir darbo kokybę.  

Uždaviniai:  

1. Analizuoti ir tirti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

2. Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose.  

3.Siekiant ugdymo proceso kokybės gerinimo skatinti mokytojų bendradarbiavimą, 

dalinimąsi gerąja patirtimi.  

4. Racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Data Atsiskaitymas 

1.  Organizuoti gerosios darbo patirties 

sklaidos renginius miesto ir 

respublikos ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojams. 

Direktorius 2021 m. Mokytojų 

taryboje. 

2.  Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose šiose srityse: 

Skaitmeninio  raštingumo 

panaudojimo galimybės skatinant 

vaikų ugdymąsi, vaikų sveikatos 

stiprinimas ir ugdymas, 

ikimokyklinio ugdymo turinio 

planavimas, STEAM atradimai 

ikimokykliniame amžiuje, užsienio 

šalių ugdymo patirtis, Pagalba 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams 

Mažos vertės viešųjų pirkimų 

pokyčiai, darbų sauga; 

Buhalterinės apskaitos pasikeitimai, 

darbo užmokesčio skaičiavimas; 

Sveikos mitybos organizavimas, 

valgiaraščių rengimas; higienos 

normų aktualijos; 

Mažos vertės viešųjų pirkimų 

vykdymas; 

 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

 

Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, 

vyriausiasis 

buhalteris 

Maitinimo ir 

higienos 

organizatorius, 

virėjai. 

 

Sandėlininkas, 

apskaitininkas. 

 2021 m. Mokytojų 

taryboje. 

3.  Dalyvavimo  kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose pozityviosios 

darbo patirties pristatymas. 

Mokytojai 2021 m. 

kas 

ketvirtį 

Mokytojų 

pasitarime. 

4.  Mokytojų atestacijos eigos Direktoriaus 2021 m. Mokytojų  



stebėjimas, metodinės pagalbos 

teikimas  

pavaduotojas 

ugdymui 

 taryboje. 

5.  Mokytojų mokslo metų veiklos 

vertinimo ir įsivertinimo 

apibendrinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m. 

rugsėjo 

mėn.  

Mokytojų  

pasitarime 

6.  Savarankiška savišvieta.  Mokytojai Nuolat Mokytojų 

pasitarime. 

7.  Dalyvavimas rajono, šalies 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, parodose, 

konferencijose. 

Mokytojai  2021 m. Mokytojų 

pasitarime. 

8.  Kvalifikaciją tobulinusių mokytojų 

apskaitos vedimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m. 

 

Mokytojų  

taryboje. 

9.  Įstaigos mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo prioritetų nustatymas. 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

poreikio tyrimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m. 

gruodis 

Mokytojų  

taryboje. 

10.  Darbuotojų mokymų naudotis 

kompiuteriu, planšetėmis 

organizavimas pasinaudojant 

vidiniais resursais. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per 

metus 

Mokytojų 

pasitarime. 

11.  Kvalifikacijai skirtų lėšų 

panaudojimo apskaita. 

Vyriausiasis 

buhalteris 

2021 m Mokytojų  

taryboje. 

 

 

  



Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ 

2021 m. veiklos plano 

3 priedas 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,KASTYTIS“ 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

2021 m. 

 

I ketvirtis 

1. Dėl Fizinio aktyvumo skatinimo plano 2021-2025 metams. 

2. Dėl kandidato į konkurso lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti komisijos 

narius. 

3. Dėl direktorės Stasės Šešeikienės Metinės veiklos ataskaitos už 2020 metus. 

Informaciniai klausimai 

 

II ketvirtis 

 

1. Dėl pranešimo „STEAM ugdymo modelis, ugdantis vaiko gebėjimus mokslo, 

technologijos, matematikos ir menų srityse, kūrybiškumą ir komandinį darbą ikimokyklinėje 

įstaigoje“. 

2. Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymosi organizavimo modelių 2021-2022 m. 

m. 

3. Dėl ugdymo, metodinės veiklos, projektinės veiklos ataskaitų. 

4. Dėl Justinos Kedytės, ketinančios įgyti eksperto kvalifikacinę kategoriją, dokumentų 

svarstymo. 

Informaciniai klausimai. 

Darbas vasaros laikotarpiu. 

 

III ketvirtis 

 

1. Dėl ugdomosios veiklos, neformalios švietimo veiklos organizavimo 2021-2022 m. m. 

2. Dėl priešmokyklinio ugdymo plano (projekto) 2021-2022 m. 

 

IV ketvirtis 

 

1. Dėl 2022 m. veiklos plano (projekto). 

2. Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2022-2024 metų atestacijos programos. 

3. Dėl mokytojų tarybos nutarimų vykdymo. 

 

 

 

 



 

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ 

2021 m. veiklos plano 

4 priedas 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,KASTYTIS“ 

LOPŠELIO - DARŽELIO  TARYBOS POSĖDŽIAI                                                                            

2021 m.  

 

I ketvirtis 

1.   Dėl direktorės Stasės Šešeikienės 2020 m. veiklos ataskaitos. 

2.   Dėl  įstaigos reikmėms lėšų panaudojimo už 2020 m. II pusmetį ataskaitos.  

3.   Dėl įstaigos išlaidų ir pajamų sąmatos 2021 m. 

4.   Dėl lopšelio-darželio tarybos posėdžių plano 2021 m. 

             

 

II ketvirtis 

 

1.  Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymosi organizavimo modelių 2021-2022 m. 

m.   

2.  Dėl darbo organizavimo 2021 m. vasaros laikotarpiu. 

         

III ketvirtis 

 

1. Dėl ugdomosios veiklos, neformalios švietimo veiklos organizavimo 2021-2022 m. m.  

2. Dėl priešmokyklinio ugdymo plano (projekto) 2021-2022 m. 

3. Dėl lėšų panaudojimo 2021 m. I pusmetį, ugdytinių tėvų, rėmėjų paramos. 

 

IV ketvirtis   

1. Dėl 2022 m. veiklos plano (projekto). 

2. Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2022-2024 metų atestacijos programos.  

3. Dėl lopšelio- darželio tarybos nutarimų vykdymo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kastytis“ 

2021metų veiklos plano 

5 priedas  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS  2021 M. 

Lopšelyje-darželyje „Kastytis“  ugdosi 205 vaikai. Darželyje dirba 2 pagalbos mokiniui 

specialistai: logopedas-specialusis pedagogas, logopedas. Ugdosi 56 vaikai,  turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių. Iš jų 4 vaikai turi didelių SUP, 5 – vidutinių SUP, 7 vaikai turi nustatytą 

neįgalumą.  Logopedas teikia pagalbą 56 vaikams, specialusis pedagogas 5 vaikams.  

Visi VGK nariai kėlė savo profesinę kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose. 

Įgytas žinias bei gebėjimus taikė savo darbe, konsultavo mokyklos bendruomenę. 

 Vyksta bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: Panevėžio miesto PPT, Panevėžio 

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Panevėžio miesto Socialinių paslaugų 

centru, Panevėžio Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatore,  Panevėžio miesto vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kt.  

Tikslas: organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios 

ir palankios vaikui ugdymosi aplinkos kūrimą, ugdymo programų pritaikymą vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

Uždaviniai: 

1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, specialiąją pedagoginę, logopedinę, informacinę ir kitą 

pagalbą ugdytiniams, pedagogams. 

2. Kurti įstaigoje saugią, sveiką ir palankią ugdymosi  aplinką, užtikrinančią gerą 

savijautą.  

3. Formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžius, integruojant jas į ugdymo procesą 

vaikų socialinio ir emocinio, sveikatos stiprinimo programas. 

4. Atlikti vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.  

5. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.  

6. Vykdyti krizių valdymą įstaigoje. 

 

 

Eil. Nr. Veikla Atsakingas asmuo Data 

1. Organizacinė veikla 

1.1. Sudaryti Vaiko gerovės komisijos veiklos 

planą 2021 m. 

VGK nariai Iki 2021 sausio 6 

d. 

1.2. Organizuoti ir vykdyti VGK narių veiklą 

(pagal funkcijas) 

VGK nariai Nuolat 

1.3  Organizuoti VGK posėdžius VGK pirmininkas Pagal poreikį 

1.4. Parengti metinę ataskaitą apie vaikų 

sveikatos būklę 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

2021 m. gruodis 

1.5. Parengti metinę logopedo darbo ataskaitą  J. Kedytė 2021 m.  gruodis 

1.6. Parengti VGK metinę veiklos ataskaitą VGK pirmininkas 2021 m. gruodis 

1.7. Išplėstinių VGK posėdžių organizavimas VGK nariai Pagal poreikį 



dalyvaujant specialistams ir socialiniams 

partneriams 

2. Prevencinė – švietėjiška, edukacinė ir kita veikla 

2. 1 Organizuoti susitikimus su sveikatos 

priežiūros specialistais, PPT darbuotojais, 

Kelių policijos atstovais bei soc. 

partneriais, pravesti saugaus eismo 

valandėles. 

VGK nariai, grupių 

pedagogai 

2021 m. 

2. 2 Tęsti patyčių ir žalingų įpročių 

prevencijos, sveikatos stiprinimo  

programų vykdymą (integruotų į ugdomąjį 

procesą): „Aš saugus kai žinau“, „Zipio 

draugai“, „Kimochis“, „Alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa“, 

„Gyvenimo įgūdžių ugdymas“, „Sveikatos 

takeliu“. 

Grupių pedagogai 

Darbo grupės 

2021 m. Pagal 

ugdomosios 

veiklos planus 

2. 3 Konsultuoti vaikus bei jų tėvus sveikatos 

išsaugojimo bei stiprinimo klausimais. 

Inicijuoti pokalbius grupėse sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių 

klausimais. 

Sveikatos priežiūros 

specialistė, grupių 

pedagogai 

2021 m. pagal 

ugdomosios 

veiklos planus.  

2. 4 Organizuoti sveikatinimo pobūdžio 

veiklas grupėse. 

Grupių pedagogai 2021 m. pagal 

ugdomosios 

veiklos planus 

2. 5 Vykdyti vaikų maitinimo(si) grupėse 

priežiūrą. 

I. Vidžiūnienė 2021 m.  

2. 6 Stendinės medžiagos, lankstinukų 

parengimas, literatūros prevencijos 

klausimais parengimas, rekomendacijos, 

konsultacijos.  

VGK, nariai, grupių 

pedagogai 

2021 m.  

2. 7 Informacijos teikimas apie pastebėtus 

smurto bei patyčių atvejus įstaigos viduje 

Įstaigos bendruomenė Pastebėjus 

atvejį. 

2. 8 Stebėti vaikų adaptaciją ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse grupėse 

Grupių pedagogai 2021 m. rugsėjo 

– lapkričio mėn. 

grupėse 

2. 9 Dalyvauti tėvų susirinkimuose. VGK nariai Pagal poreikį 

2. 10  Vykdyti individualias konsultacijas 

tėvams. 

 

VGK nariai Pagal poreikį 

2. 11  Vykdyti pedagogų konsultavimą VGK nariai Pagal poreikį 

3. Specialusis ugdymas 

3. 1 Informacijos rinkimas apie vaikus, 

turinčius ugdymosi sunkumų, kalbėjimo 

sutrikimų  

Grupių pedagogai, 

specialistai 

2021 m. rugsėjis. 

Vėliau pagal 

poreikį. 



 

  

3. 2 Pirminis ir pakartotinis ugdytinių, turinčių 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) 

vertinimas, gebėjimų aptarimas. 

Grupių pedagogai, 

specialistai, VGK 

nariai 

2021 m. gegužė. 

Vėliau pagal 

poreikį. 

3. 3 Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 

sudarymas, suderinimas PPT ir 

patvirtinimas. 

VGK pirmininkas, 

specialistai.  

2021 m. rugsėjis. 

Vėliau pagal 

poreikį. 

3. 4 Individualių pagalbos vaikui planų  

parengimas, aptarimas su ugdytinių tėvais. 

Grupių pedagogai 

specialistai. 

2021 m.  

3. 5 Vesti individualius konsultacinio 

pobūdžio pokalbius su vaiko tėvais ir 

atviras logopedines pratybas. 

Logopedai 2021 m. Pagal 

poreikį. 

3. 6 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų pažangos ir pasiekimų aptarimas su 

ugdytinių tėvais ir grupių pedagogais. 

Grupių pedagogai, 

specialistai. 

Ne rečiau kaip 

du kartus per 

metus 

3. 7 Teikti konsultacijas pedagogams dėl 

specialiųjų poreikių vaikų ugdymo.  

VGK nariai Pagal poreikį 

3. 8 Dalyvauti miesto logopedų ir spec. 

pedagogų metodinio būrelio veikloje. 

Justina Kedytė Pagal būrelio 

grafiką 

3. 9 Dalyvauti seminaruose, kvalifikacijos 

kėlimo kursuose. 

VGK nariai 2021 m. 

3. 10  Rengti informacinius stendus, pranešimus 

apie specialųjį    (kalbos ) ugdymą. 

Logopedės 2021m. 

4. Krizių valdymas 

4. 1 Aptarti su įstaigos bendruomene krizių 

valdymo planą bei krizių valdymo tvarkos 

aprašą. 

VGK pirmininkas 2021 m. I 

pusmetis 

4. 2 Kelti kvalifikaciją krizės valdymo 

klausimais.  

VGK, Krizių valdymo 

darbo grupė 

2021 m. 

4. 3 Įvykus krizei suteikti kvalifikuotą pagalbą 

lopšelio-darželio bendruomenei.  

Įstaigos administracija, 

VGK nariai. Krizių 

valdymo darbo grupė 

Pagal poreikį 



Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ 

2021 m. veiklos plano 

6 priedas 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „KASTYTIS“  

TRADICINIŲ ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO PLANAS 2021 M. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas 

1.  

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 

2021 m. 

sausio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių mokytojai 

2.   Atsisveikinimo  su eglute popietė  (Trys 

Karaliai) 

2021-01-06 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

3.  Koncertas skirtas vasario  16-ai ,,Graži 

tėvynė mano“ 

2021-02-15 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

4.  Šventinis rytmetis „Užgavėnės“ 2021-02-15 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių mokytojai 

5.  Pavasario sporto diena „Šast nuo pečiaus” 2021-02-24 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių mokytojai 

6.  „Kaziuko mugė“ 2021 m. 

kovo mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių mokytojai 

7.  Darželio gimtadienio šventė ,,Supynėm 

pynimą“ 

2021 m. 

kovo mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

8.  Žemės dienai paminėti skirtas renginys 

„Žemele, pabusk“ 

2021 m. 

kovo mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių mokytojai 

9.  Etnokultūros renginys „Saulės rato ritmu“  2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

10.  
Renginiai Šeimos dienai paminėti. 

 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

grupių mokytojai 



 

                                             

 

  

11.  Išleistuvių šventė „Mes užaugom“  2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

meninio ugdymo 

mokytojai, PU 

mokytojai 

12.  Rytmetis „Ei, vaikyste, kur tu bėgi“ skirtas  

vaikų gynimo dienai paminėti. 

2021 m. 

balandžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

13.  Šventinis rytmetis, skirtas rugsėjo 1-jai  

„Sveiki sugrįžę“ 

2021-09-01 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

14.  Integruotas menų projektas „Atverkim 

pasakos vartus“  

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

15.  Kalėdiniai renginiai prie eglutės „Kalėdų 

senelio belaukiant“ 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

Lopšelis-darželis 

Kastytis 

16.  Grupių mokytojų organizuoti renginiai, 

projektai, akcijos, netradicinės dienos, 

konkursai, parodos ir kt. 

Metų 

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

grupių mokytojai 



Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ 

2021 m. veiklos plano 

7 priedas 

 

UGDOMOJO PROCESO STEBĖSENOS PLANAS 2021 M. 

 

  

Eil. 

Nr. 

Priemonė Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas 

1.  Dienos režimas: vaikų priėmimas, ugdomoji 

veikla, grupėje, veikla lauke, individualus 

darbas su vaikais įvairaus amžiaus grupėse. 

2021 metai Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

2.  Edukacinių aplinkų kūrimas, atnaujinimas: 

kasdieninis pasiruošimas ugdomajai veiklai, 

stendų atnaujinimas, palankios emocinės ir 

žaidybinės aplinkos kūrimas. 

2021 metai Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

3.  Mokytojų metodinės veiklos ir profesinės 

kompetencijos tobulinimo įsivertinimas. 

2021 metai  

gruodžio 

mėn. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

4.  Ugdytinių pasiekimų vertinimas bei 

dokumentavimas. Pasiekimų fiksavimo būdai, 

sistemingumas, informatyvumas. 

2021 metai 

gegužės mėn.  

spalio mėn. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

5.  Ugdomojo proceso planavimas el. sistemoje 

„Mūsų darželis“ 

2021 metai Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

6.  Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos 

„Vaikystės takeliu“ vykdymas.  

2021 metai Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

7.  Pasiruošimas naujiems mokslo metams:  

- sutartys su ugdytinių tėvais; 

- mokinių ir mokytojų registro duomenų 

tvarkymas;  

-e sistemos „Mūsų darželis“ paruošimas. 

2021 metai 

08 - 09 mėn. 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

sekretorius 

 

8.  Naujai atvykusių vaikų adaptacija.  2021 metai  

Rugsėjo-

spalio mėn. 

mėn. 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

9.  Renginių, išvykų, organizavimas.   2021 metai Direktorius,  

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

10.  Mokytojų, siekiančių įgyti aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją, veiklų stebėjimas ir 

analizė. 

2021 metai 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 



Panevėžio lopšelio-darželio 

„Kastytis“ 

2021 m. veiklos plano 

8 priedas 

 

 
LOPŠELIO-DARŽELIO „KASTYTIS“  

GRUPĖS, ORGNIZUOJANČIOS SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ  

VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Įvykdymo        

terminas 

Atsakingas 

1.  Sveikatos stiprinimo programos „Sveikatos 

takeliu“ vykdymas 

2021 m. Darbo grupė 

2.  Projektas „Boružiukų arbatinė“ 2021 m. Darbo grupė 

3.  Panevėžio gamtos mokyklos įgyvendinama 

neformaliojo ekologinio švietimo programa 

„Gamtos takeliu“. 

2021 m. Darbo grupė 

4.  Sporto diena „Besmegenių šou“ 2021 m. sausio 

mėn. 

Darbo grupė 

5.  Pavasario sporto diena „Šast nuo pečiaus“  2021-02-24 Darbo grupė 

6.  Savaitė „Be patyčių“ 2021 m. kovo 

mėn. 

Darbo grupė 

7.  Pasaulinė vandens diena. 2021 m. 

kovo  mėn. 

Darbo grupė 

8.  Projektas „Medus ir vaistas ir maistas“ 2021 m. 

balandžio mėn. 

Darbo grupė 

9.  Tarpgrupinės krepšinio varžybos „Trys prieš 

tris“.  

2021m. 

balandžio mėn. 

Darbo grupė 

10.  „Žaidimų ir sporto savaitė“  2021 m. 

gegužės mėn. 

Darbo grupė 

11.  Lankstinukas „Augu sveikas“ 2021 m. 

gegužės mėn. 

Darbo grupė 

12.  Etnosporto diena 2021 m. 

birželio mėn. 

Darbo grupė 

13.  Sporto diena „Judam, krutam ir augame 

sveiki“ 

2021 m. 

birželio mėn. 

Darbo grupė 

14.  Sporto pramoga „Pagauk muilo burbulą“ 2021 m. 

birželio mėn. 

Darbo grupė 

15.  Sportinė pramoga „Pajudėsiu, pakrutėsiu“ 2021 m. II 

ketvirtis 

Darbo grupė 

16.  Sveikatos diena „Sultis geriu – sveikai 

gyvenu“ 

2021 m. II, III 

ketvirčiai 

Darbo grupė 

17.  Europos judrumo savaitė „Judėkime 

žaisdami“ 

2021 m 

rugsėjo mėn. 

Darbo grupė 



18.  Tradicinė edukacinė ekskursija į Pasvalio raj. 

Raubonių  mini zoologijos sodą. 

2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Darbo grupė 

19.  Sporto šventė „Sveikatos bangelė“ 2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Darbo grupė 

20.  Sporto savaitė „Mūsų mėgstamiausias judrus 

žaidimas“. 

2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Darbo grupė 

21.  Šventė „Rudens dovanos“  2021m. spalis Darbo grupė 

22.  Sveikatos diena „Duonelė juoda –daug 

stiprybės duoda“ 

2021 m spalio 

mėn. 

Darbo grupė 

23.  Projektas „Ir skanu ir sveika“ 2021 m. spalio 

mėn. 

Darbo grupė 

24.  Europos sveiko maisto diena. 

„Vaisių fiesta“ 

2021 m 

lapkričio mėn. 

Darbo grupė 

25.  Tarptautinė arbatos diena   

„Arbatos puodelis“ 

2021 m 

gruodžio mėn. 

Darbo grupė 

26.  Sporto diena „Žiemos linksmybės“ 2021 m. 

gruodžio mėn. 

Darbo grupė 

27.  Organizavimas ir dalyvavimas akcijose, 

parodose, projektuose, konkursuose.  

2021 m. Darbo grupė 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 


