
           
 

PRITARTA 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  

Švietimo skyriaus vedėjos 

Silvijos Sėrikovienės 

2023 m. sausio 13 d. įsakymu Nr.  V1-43 

PRITARTA 

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“  

Tarybos nutarimu 

2023 m. sausio  5 d.  protokolas Nr. 1 

PATVIRTINTA 

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“  

direktorės 

Stasės Šešeikienės 

2023  m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V1-2  

 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELO-DARŽELIO ,,KASTYTIS“ 2023-2027 M. STRATEGINIS PLANAS 

 

 

Trumpas įstaigos 

pristatymas, 

išskirtinumas 

Panevėžio lopšelis–darželis „Kastytis“, įsikūręs miesto centre, Nemuno g. 5, atidarytas 1968-03-01.  

               Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, neformaliojo vaikų švietimo ikimokyklinio ugdymo mokykla. Pagrindinė 

paskirtis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. 2012 m. atlikta pastato rekonstrukcija. Modernizuotas pastatas, 

suremontuotos šiuolaikiškos grupės, kabinetai, virtuvės ir salės patalpos. Įstaiga turi savo himną, emblemą, vėliavą. Pažangi, saugi, 

patraukli, draugiška įstaiga. Darni, pozityviai bendraujanti, kūrybinga bendruomenė, tėveliai aktyvūs įstaigos veiklų dalyviai. 

               Jos savitumas – sveika ir aktyvi ikimokyklinė mokykla, sukaupusi ilgametę sveikatos stiprinimo ir saugojimo patirtį. 

Meniniame ugdyme pasitelkus meninės raiškos būdų sistemą-muziką, šokį, teatrą, dailę, vykdomi integruoti projektai, skirti vaikų 

empirinio patyrimo ir kūrybiškumo sąsajai stiprinti. Ugdytiniai ir mokytojai yra aktyvūs sportinių ir meninių renginių dalyviai.  

                Kasmet komplektuojame 12-ka grupių: 4-ios ankstyvojo ugdymo, 6-ios ikimokyklinio ugdymo, 2- priešmokyklinio 

ugdymo vaikų grupės. Įstaigą lanko 210 vaikų. Į grupes integruojami vaikai, kuriems nustatyti specialieji ugdymo poreikiai. Čia auga 

laimingi vaikai. Kasmet į mokyklas  išvyksta 40 vaikų, sėkmingai pasirengę mokytis mokykloje. 

      Lopšelyje-darželyje administraciją sudaro 5 darbuotojai, dirba 25 pedagoginiai darbuotojai, 24 nepedagoginiai 

darbuotojai. Kvalifikuoti ir kompetentingi pedagogai, įguję  kvalifikacinę kategoriją: metodininkas – 10, vyresnysis mokytojas – 11, 

1 logopedas  ekspertas, 1 logopedas, 2-mokytojos. Išsilavinimas: 20 – aukštasis, 5 – aukštesnysis. Lopšelis-darželis tapo akredituota 

savanorius priimanti institucija, studentai atlieka praktikas. Dalyvauja Socialinėse programose, pagarbiai ir objektyviai vertinamos 

įdarbintų darbuotojų galimybės, užtikrinamas teisingumo ir saugumo jausmas darbo vietoje. 



                    Įstaigoje ugdymas organizuojamas pagal įstaigos parengtą ir atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės 

takeliu“,  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Integruojama sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikatos takeliu“. Įstaiga 

pripažinta Sveikatą stiprinančia ir aktyvia ikimokyklinio ugdymo mokykla. 24 mokytojos yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų 

asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narės. Parengtas ir įgyvendinamas ,,Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas. Integruojama  

,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa”, socialinių emocinių įgūdžių ugdymo 

programa, ,,KIMOCHIS“, tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“,  Organizuojama neformaliojo švietimo 

veikla: robotikos, dailės, šokių, , krepšinio, futbolo treniruotės. 

 Įstaiga dalyvauja ES ir valstybės remiamose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

                 Veikia savivaldos institucijos: lopšelio–darželio taryba,  mokytojų taryba, profesinė sąjunga, Vaiko gerovės komisija. 

             Adresas internete www.ldkastytis.lt, el. paštas: darzeliskastytis@gmail.com. 

Vizija Sukurti nuolat tobulėjančią ir aukštą visuomenės pasitikėjimą išlaikančią, sveiką ir aktyvią ikimokyklinę mokyklą. 

Misija Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti vaikui 

pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą 

Vertybės Atvirumas iniciatyvai, dialogui, bendradarbiavimui. 

Atsakomybė už savo veiksmus, rūpinimasis visais bendruomenės nariais. 

Pozityvus profesionalumas ir asmeninis meistriškumas. 

Pagarba žmogui, gamtai ir tėvynei. 

 

Tikslai Po įstaigoje atlikto bendruomenės narių tyrimo išsikėlėme tikslus. 

Tobulinti kokybiško ugdymo ir aplinkų kūrimo strategijas. 

Konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėvais ir socialiniais partneriais. 

Užtikrinti kryptingą ir kokybišką, vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus atitinkantį, sveikatos ugdymą. 

 

 

 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 

Tikslo, uždavinio,   

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

Įgyvendinimo 

terminas 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Rodiklių reikšmė 

Faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

Siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

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


           
 

01 Tobulinti kokybiško ugdymo ir aplinkų kūrimo 

strategijas. 

 

Atnaujinta edukacinių erdvių dalis Proc. 10 50 2023-2027 m. 

01 01 Gerinti ugdymo kokybę per STEM 

metodikos  edukacines  erdves. 

Grupėse, teritorijoje STEAM sukurtos 

edukacinės erdvės 

 

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose 

Edukacinės išvykos į kitų įstaigų 

STEAM sukurtas erdves 

Vnt. 

 

 

Proc. 

 

Skč. 

vaikų 

10 

 

 

40 

 

2 

12 

 

 

80 

 

12 

2023-2026 m. 

 

 

2023-2025 m. 

 

2023-2027 m. 

01 02 Gerinti vaiko pažangos ir pasiekimų 

vertinimą, atsižvelgiant į atskirų vaikų ir jų 

grupių reikmes, aptariant su tėvais. 

Tėvai dalyvauja aptariant vaiko 

pažangos ir pasiekimų vertinimą. 

Tobulinamas ugdymo planavimas. Į  

vertinimo ir planavimo procesą 

įtraukiami specialistai. 

Proc. 

tėvų 

60 

 

 

80 

 

2023-2026 m. 

01. 

 

 

 

03 

 

 

. 

Tobulinti ugdymo procesą, naudojant 

skaitmenines priemones. 

 

 

Įsigyta ir naudojamos skaitmeninės 

priemonės 

 

 

Vnt. 

 

 

 

8 

 

 

  

 20 

 

2023-2027 m. 

 

 

 

01. 04. Rengti ir įgyvendinti įstaigos projektus, 

edukacines programas, dalyvauti miesto, 

respublikos, tarptautinius programų 

konkursuose, kuriant ugdymosi aplinkas.  

Aplinkų, skatinančių vaiko ugdymąsi, 

kūrimo projektai, edukacinės 

programos, konkursinės programos. 

Vnt. 2  6   2023-2027 m. 

01. 05. Sukurti sėkmingas ugdymosi sąlygas ir 

lygias galimybes kiekvienam ugdytiniui, 

nepriklausomai nuo jų  socialinės padėties, 

tautybės, kalbos, gebėjimų. 

Priimti ukrainiečiai, kitų tautybių 

vaikai, 

sugrįžę iš kitų šalių, nemokantys 

lietuvių kalbos,  

nustatyti vaikams spec. poreikiai, 

neįgalumas. Privalomas ugdymas. 

 

Skč. 

 

55 

 

60 

  

2023-2027 m.. 

02 Konstruktyviai  bendrauti ir bendradarbiauti su 

ugdytinių šeimomis ir socialiniais partneriais. 

 

Dalyvaujančių bendradarbiavimo 

renginiuose ugdytinių šeimų ir 

socialinių partnerių dalis 

Proc. 50 70 2023-2027 m. 

02 01 Kurti pagarbius, bendradarbiaujančius ir 

ugdančius santykius su vaikų šeimomis. 

 Tėvų aktyvuose, susirinkimuose, 

savivaldoje,  šeimų gerosios patirties 

renginiuose,  išvykose,  šeimų dienose 

dalyvaujančių tėvų dalis. 

 

Proc. 

 

 

 

60 

 

90 

2023-2027 m. 

02 02 Parengti ir įgyvendini grupių projektus su Darbinės grupės su tėvais, projektai, Vnt. 15  25 2023-2027 m. 



tėvais , organizuoti neformalią švietimo 

veiklą,  sudaryti  bendradarbiavimo sutartis. 

bendros veiklos, bendradarbiavimo 

sutartys, dalyvavimas socialinių 

partnerių organizuojamose veiklose, 

neformali švietimo veikla. 

 

 

02 03 Parengti ir įgyvendinti aplinkų atnaujinimo 

planus, konkursines programas, surasti 

rėmėjus konsultacijoms, darbams, 

inventoriui įsigyti. 

Grupių erdvių, teritorijos aplinkų 

turtinimo planai su bendruomenės 

nariais, rėmėjais, dalyvauta 

konkursinėse programose. 

Vnt. 1 5 2023-2026 m. 

02 04 Rengti profesinio tobulėjimo planus, 

organizuoti metodines renginius, skleidžiant 

gerąją darbo patirtį miesto, respublikos 

pedagogams.  

 Darbuotojų profesinio tobulėjimo 

planai,  kvalifikacijos tobulinimo 

programos, mokomasi lyderystės, 

metodinės dienos su soc. partneriais, 

tėvais. Išvykos į kitas ikimokyklines 

mokyklas. Dalyvavusių darbuotojų 

dalis 

Proc. 60 100 2023-2027 m. 

03 Užtikrinti kryptingą ir kokybišką, vaikų amžiaus 

tarpsnių ypatumus atitinkantį, sveikatos ugdymą 

Dalyvaujančių sveikatos ugdymo 

veiklose vaikų  dalis 

Proc. 60 90 2023-2027 m. 

03 01 Parengti ir įgyvendinti įstaigos 2023-2027 

metų sveikatos programą, dalyvaujant 

Sveikatą stiprinančių mokyklų projekte. 

Darbinė grupė parengia 2023-2027 m. 

sveikatos ugdymo programą 

,,Sveikatos bangelė“ 

 Vnt. - 1  2023 m. 

03 02 Dalyvauti respublikinės ikimokyklinių 

įstaigų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ 

veiklose. 

Asociacijos veiklos planas, 

dalyvavimas asociacijos darželių 

renginiuose, renginių organizavimas 

įstaigoje. Dalyvavusių darbuotojų 

dalis. 

 

Proc. 

 

40 70  2023-2027 m. 

 

 

03 03 Dalyvauti respublikiniuose sveikatos 

stiprinimo projektuose. 

,,Lietuvos mažųjų žaidynėse“, 

,,Futboliuke“ ir kitų sportinių žaidimų 

projektuose dalyvavusių vaikų dalis. 

 

Proc. 

40 60 2023-2027 m. 

03 04 Dalyvauti miesto sporto, sveikatos, 

ekologijos, saugos renginiuose 

Organizuoja miesto sporto įstaigos, 

mokyklos, darželiai, biuras, soc. 

partneriai. Dalyvavusių vaikų dalis. 

 

Proc. 

20 50 2023-2027 m. 

 


