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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių 

Panevėžio miesto savivaldybės 2023-2025 

metų strateginio veiklos plano programos 

tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo 

(nurodoma programa, priemonės kodas ir 

pavadinimas) 

2023-2025 m. ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA ( 13 ) 

01.01.01. Ikimokyklinių ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų įgyvendinimas 

 

  

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo, 

išorinio vertinimo metu nustatyti tobulintini 

aspektai: 

 

TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI: 

 Tobulinti naujos PU bendrosios programos integravimą į ugdymo(si) procesą. 

 Efektyvinti interaktyvių ugdymo(si) priemonių plėtrą ir ugdymo(si) turinio skaitmenizavimą. 

 Plėtoti STEAM veiklų taikymo ir sveikatą stiprinančią emocinę, fizinę aplinką. 

 Turtinti įtraukiojo ugdymo pažintines aplinkas ir lauko erdves moderniomis priemonėmis. 

 Skatinti tėvų konstruktyvų įsitraukimą ir abipusį bendradarbiavimą. 

 Stiprinti bendruomenės narių pasidalytosios lyderystės kompetencijas, pasitelkiant atviru dialogu ir 

tarpusavio pagalba. 



Kita svarbi įstaigos metinių darbų 

informacija  

Panevėžio miesto lopšelis-darželis „Sigutė“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga teikianti ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą, orientuotą į kiekvieno vaiko ugdymo poreikius ir pažangą. Siekiant užtikrinti 

švietimo prieinamumą ir socialinį teisingumą įstaigoje yra sudarytos lygios galimybės kiekvienam 

ugdytiniui (kitataučiui) gauti kokybiškas formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas.  

Atsižvelgiant į praėjusių metų rezultatus ir Panevėžio miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginio 

veiklos plano tikslus, šiais metais  Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ didesnį dėmesį skirs: 

 PU bendrosios programos veiksmingam įgyvendinimui; 

 Patirtinių ugdymo(si) metodų taikymui ir STEAM veiklų plėtotei. 

 IT inovacijų plėtrai; 

 Saugios, sveikos emocinės ir fizinės aplinkos bendruomenėje diegimui; 

 Kryptingam pedagogų ir bendruomenės narių  kompetencijų tobulinimui; 

 Socialinei bendrystei ir partnerystei su partneriais ir išorės subjektais.  

Siekiant užtikrinti saugias vaikų ugdymo(si) sąlygas pagal higienos normų reikalavimus numatome 

atnaujinti kelių grupių sanitarinių patalpų pusvones bei atlikti remontą sensorinei patalpai įrengti. 

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar 

jos projektas ir t.t.) 

Priedas Nr. 1 „Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ 

 

 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 
Vykdytojas, projekto 

vadovas ar pareigybė 

Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, 

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

 

 

Įgyven

dinimo 

termin

as Pavadinimas Mato vnt. 

2022 metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

2023 metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 1. Stiprinti ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklos veiksmingumą Mokyklos ugdytinių 

brandos rodikliai 

proc. 65 75 2023 

metai 

I-IV 

ketv. 

01 01 1.1.Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso 

kokybę 

Pedagogų, 

įgyvendinančių 

ikimokyklinio ugdymo 

proc. 60 80 2023 

metai 



programos tobulinimo ir 

naujos Priešmokyklinio 

ugdymo programos 

(toliau – UTA), dalis. 

I-IV 

ketv. 

01 01 01 
1.1.1. Ikimokyklinio ugdymo (toliau- IU) ir  priešmokyklinio 

ugdymo (toliau-PU) programų įgyvendinimas 
Įdiegtas atnaujintas PU 

turinys 
vnt. 1 1 

2023 

metai 

I-IV 

ketv. 

01 Atnaujintos PU bendrosios 

programos turinio diegimas 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

PU mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Pedagogų, praktiškai 

taikiusių atnaujintą PU 

programą, dalis 

proc. 30  60  2023 

metų 

I-IV 

ketv. 

02 IU programos turinio stiprinimas 

pagal rekomendacijas „Žaismė ir 

atradimai“ 

 

direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

IU mokytojai 

Pedagogų, praktiškai 

taikiusių „Žaismė ir 

atradimai“ metodines 

rekomendacijas, dalis 

 proc. 50  60  2023 

metų 

I-IV 

ketv. 

03 PU ankstinimas nuo 5-erių metų. 

Vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimo dokumentų 

atnaujinimas ir rengimas 

darbo grupė Tėvų ir pedagogų 

susirinkimų, individualių 

pokalbių siekiant 

atnaujinti vaikų pažangos 

ir pasiekimų dokumentų 

atnaujinimą, skaičius 

vnt. 5 8 2023 

metų 

I-IV 

ketv. 

01 01 02 1.1.2. Sveikos ir saugios ugdymo(si) aplinkos plėtojimas Bendruomenės sveikatos 

kompetencijų stiprinimas  

 proc. 75 85 2023 

metai 

I-IV 

ketv. 

01 Sveikos mokyklos programos 

atnaujinimas 

 

 

darbo grupė Parengta ir patvirtinta 

Sveikatą stiprinanti 

programa 2023-2027 m. 

vnt. 1 1 2023 

metų 

I ketv. 

02 Respublikinių ikimokyklinių 

projektų „Lietuvos mažųjų 

žaidynės 2023“, „Sveikatiada“, 

„Sveikata visus metus 2023“, 

„Futboliukas“ ir Lietuvos teniso 

sąjunga įgyvendinimas 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

darbo grupė 

Įgyvendintų projektų 

skaičius 

vnt. 4 5  2023 

metų 

I - IV 

ketv. 



03 Parengiamieji darbai 

sensomotorinei patalpai įkurti 

direktorius   Patalpoje, atliktų sienų 

apdaila, dalis 

proc. 0 30 2023 

metų 

II-IV 

ketv. 

04 Įtraukaus ugdymo strategijų 

taikymas 

VGK nariai Individualių planų, 

parengimas įvairių 

gebėjimų vaikams, 

skaičius 

 vnt. 8     12 2023 

metų 

I -IV 

ketv. 

01 01 03 1.1.3. Nuosekliai ir veiksmingai diegti ugdymos(si) turinio 

inovacijas, tikslingai panaudojant lėšas.  

Interaktyvių ugdymo(si) 

aplinkų gerinimas 

proc. 35 60 2023 

metai 

I-IV 

ketv. 

01 IT inovacijų plėtra  direktorius Įsigytų interaktyvių lentų 

skaičius 

vnt. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2023 

metų 

II-III 

ketv. 

02 STEAM veiklų plėtotė darbo grupė, 

pedagogai 

Įstaigos svetainėje 

sukurta STEAM paskyra 

ir įkeltas veiksmų planas 

 vnt. 0 1 2023 

metų 

I-IV 

ketv. 

02 Plėtoti tvarią lopšelio-darželio bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą  Vykdyti bendruomeniniai 

renginiai 

vnt. 12 15  2023 

metai 

I-IV 

ketv. 

02 01 2.1.Kurti vieningą, veiklią ir atsakingą lopšelio-darželio 

bendruomenę, puoselėjančią tautinį ir kultūrinį tapatumą, socialinę 

bendrystę ir partnerystę 

Bendruomenės puoselėtų 

renginių, švenčių, išvykų, 

diskusijų skaičius 

vnt. 14 18 2023 

metai 

 I-IV 

ketv. 

 

02 01 01 2.1.1. Mokyklos kultūros vertybių stiprinimas  Tradicinių 

bendruomeninių renginių 

įstaigoje skaičius 

 

Išvykų už mokyklos ribų 

skaičius 

vnt. 

 

 

 

vnt. 

4 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

4 

2023 

metai 

I-IV 

ketv. 



01 Tradicinių ir netradicinių 

pilietinių ir etnokultūrinių 

renginių organizavimas  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai, 

meninio ugdymo 

pedagogas  

Tradicinių ir netradicinių 

pilietinių ir etnokultūrinių 

švenčių, renginių, išvykų 

skaičius  

vnt. 7 9 2023 

metų 

I - IV 

ketv. 

02 Tėvų klubo veiklos Tėvų klubo nariai, 

bendruomenė 

Šeimų, įsitraukusių į 

ugdomąjį procesą, 

veiklos plano rengimas ir 

įgyvendinimas, dalis 

 proc. 35 40 2023 

metų 

 I-IV 

ketv.  

03 Pozityvios tėvystės ugdymas 

dalyvaujant JAV projekte The 

Incredible Years „Neįtikėtini 

metai“ 

VSB ir įstaigos 

bendruomenė 

Šeimų, dalyvavusių 

projekte el. dienyno 

„Mūsų darželis“ ir 

individualiuose 

pokalbiuose, dalis 

 proc. 10 15 2023 

metų 

I-III 

ketv. 

04 Bendrystės su išorės subjektais, 

socialiniais partneriais 

stiprinimas 

administracija ir 

įstaigos bendruomenė 

Kartu su socialiniais 

partneriais organizuotų  

susitikimų, renginių, 

išvykų skaičius 

 

vnt. 13 15 2023 

metų 

II-IV 

ketv. 

02 01 02 2.1.2. Lopšelio-darželio įvaizdžio, savitumo formavimas Bendruomenės, 

įsitraukusios į kartu su 

socialiniais partneriais 

organizuojamas veiklas, 

dalis  

 proc. 40 55 2023 

metai 

I-IV 

ketv. 

01 Veiklų efektyvinimas su 

socialiniais partneriais  

administracija, 

bendruomenė 

 

Socialinių partnerių 

įgyvendintų edukacinių 

veiklų skaičius 

vnt. 12 15 2023 

metai 

I-IV 

ketv. 

02 Partnerystės tinklo su Lietuvos 

lopšeliais-darželiais 

„Sigutė“ plėtra 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogų dalis 

 

Kūrybinių dirbtuvių, 

projektų, išvykų skaičius 

 vnt. 2 6 2023 

metų  

I-IV 

ketv. 

 

03 Skatinti aktyvią lopšelio-darželio personalo politiką   Konstruktyvios 

pasidalytosios lyderystės 

skatinimas 

proc.  25 45 2023 

metai 



I-IV 

ketv. 

03 01 3.1. Užtikrinti kryptingą ir veiksmingą personalo kvalifikacijos 

tobulinimo, profesinio augimo ir asmeninę karjeros sėkmę 

Įstaigos bendruomenės,  

dalyvavusios 

kryptinguose ir 

atsakinguose 

mokymuose, dalis 

proc. 75 90 2023 

metai 

I-IV 

ketv. 

03 01 01 3.1.1. Bendruomenės narių profesinių kompetencijų 

stiprinimas  
Įstaigos bendruomenės 

narių, stiprinusių 

profesines 

kompetencijas, dalis 

 proc. 70  85 2023 

metai 

 

01 Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas  

administracija, 

pedagogai 

Pedagogų, dalyvavusių 

tikslinguose mokymuose 

ir seminaruose, dalis 

 proc. 60 90 2023 

metų 

I-IV 

ketv. 

02 Pedagogų įsitraukimo į 

internetinio mokytojų portalo ES 

programos 

„Erasmus+“ platformos 

„eTwinning“ aktyvinimas 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Pedagogų, teikiančių  

internetinio portale 

„eTwinning“ paraiškas 

bei atliekantiems veiklas, 

dalis 

 proc. 10 25 2023 

metų 

I-IV 

ketv. 

03 UTA ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Kokybiškas ir kūrybiškas 

priešmokyklinio ugdymo 

programos“ įgyvendinimas  

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  PU 

mokytojų dalis 

Suorganizuotų III 

modulio mokymų 

skaičius 

vnt. 1 1  2023 

metų 

 I ketv. 

04 Nepedagoginio personalo 

kvalifikacijos kėlimas 

direktorius, mokytojų 

padėjėjų dalis 

Įgyvendintų 

nepedagoginio personalo 

mokymų skaičius 

vnt. 1 2 2023 

metų 

I-IV 

ketv. 

03 01 02 3.1.2. Konstruktyvios lyderystės ir  kolegialaus mokymosi 

kompetencijų stiprinimas  

Pedagogų, įsitraukusių į 

kolegialaus patirčių 

pasidalijimą, dalis 

proc. 50 70 2023 

metai 

I-IV 

ketv. 

01 Kolegialus gerųjų patirčių 

stebėjimas ir reflektavimas 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų dalis  

Vykdytų kolegialaus 

gerųjų patirčių 

pasidalinimo ir 

reflektavimo veiklų 

skaičius  

 vnt. 8 10 2023 

metų 

 I-IV 

ketv. 



02 Praktinės veiklos patirčių 

sklaida 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas, 

pedagogai 

Pravestų atvirų veiklų ir 

jų aptarimų skaičius 

 

 vnt. 3 6 2023 

metų 

I-IV 

ketv. 

03 Pasidalytosios lyderystės 

vystymas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogų 

dalis  

Inicijuotų ir pravestų 

inovatyvių mokymų 

miesto pedagogams 

skaičius 

vnt. 3 5 2023 

metai 

I-IV 

ketv. 

 

 

Priedas Nr. 1 

 

 

 LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI  

 

Tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

2022 metams  

(bazinis biudžetas) 

Asignavimai 

biudžetiniams  

2023-iesiems metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO  

1.1. Išlaidoms 
956,1 1034,7 

  

              iš jų darbo užmokesčiui 762,7 840,6 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 956,1 1034,7 

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 952,9 1034,7 

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 478,8 515,0 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės 

funkcijoms atlikti (VBSF) 

  

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms 

įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) 

  

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 83,6 91,9 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 390,5 427,8 

2.1.6. Paskolos lėšos (P) - - 

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) - - 

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 3,2 - 

2.2.1.Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 3,2 - 



2.2.2.Rėmėjų lėšos (RL) - - 

2.2.3. Kiti šaltiniai - - 

 

 


