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PANEVĖŽIOLOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių 
Panevėžio miesto savivaldybės 2023-2025 
metų 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.  

 
 
 
Panevėžio lopšelio-darželio 
„Vyturėlis“ ugdymo kokybės įsivertinimo 
metu nustatyti tobulintini aspektai: 

Siekiant tobulėti ir nuolat gerinti įstaigos aplinką bei veiklą, labai svarbi tėvų nuomonė vaikų ugdymo bei 
įstaigos veiklos klausimais. Todėl svarbu nuolat analizuoti vaikų tėvų nuomonę, jų lūkesčius ir 
perspektyvas. Išanalizavus įstaigos tėvų lūkesčius ir poreikius, galima efektyviau tobulinti vadovo, 
mokytojo, vaiko veiklą, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės.  

1. Tėvams reikia daugiau informacijos apie vaikų pasiekimų vertinimą.  
2. Tėvai yra aktyviai įsitraukę į darželio bendruomenės veiklą ir organizavimą. Ir  toliau naudinga 

sudaryti tėveliams sąlygas įsitraukti į ugdymo ir bendruomenės veiklą, skatinti darželio bendruomenės, 
vaikų ir tėvų bendras veiklas, užsiėmimus.  
Kartu su tėvais įstaiga gali efektyviai tobulinti vykdomą veiklą, ugdymą bei aplinką. 

Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija  Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“ savo veiklos tikslus 2023 metams kelia atsižvelgdamas į 
pagrindines valstybinės švietimo politikos formuotojų, įstaigos veiklos strateginiame 2023-2027 metų 



plane numatytas kryptis, įstaigos vykdomą veiklą, turimus išteklius, bendruomenės narių pasiūlymus, 
veiklos įsivertinimą. 
Ugdymosi procesas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa 
(2022 m.), Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo(si) programa  (2019 m.) ir 
rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės“ rinkiniu, metodinės medžiagos 
rinkiniu ikimokyklinio ugdymo pedagogams ,,Žaismė ir atradimai“. 
Į ugdymosi turinį integruojama tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“; 
socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programą „Kimochis“.  
Numatome stiprinti įstaigos materialinę bazę – įsigyti priemonių patirtiniam vaikų ugdymuisi, STEAM, 
tobulinti ugdymo turinį, atnaujinant įstaigos ikimokyklinio ugdymosi programą. 
Ugdomosios veiklos prioritetas – sveikatos stiprinimas ir saugojimas, sveikos gyvensenos ugdymas. 
Sveikatingumo krypčiai įgyvendinti lopšelis-darželis turi ypatingas sąlygas, nes yra įrengtas baseinas ir 
mankštos kambarys. 

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar 
jos projektas ir t.t.) 

 

 
 

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 

 
 

Įgyvendini
mo 

terminas 
Pavadinimas Mato 

vnt. 

2022 
metų 

faktinė 
reikšmė, 

rezultatas 

2023 
metų 

siektina 
reikšmė, 

rezultatas 

01 Gerinti švietimo paslaugų kokybę, plėtojant inovatyvų 
ugdymą, skatinant individualų vaikų aktyvumą ir asmeninę 
pažangą ugdymo procese.   

Mokyklinės brandos 
procentinė dalis.  

Proc.  75 % 85 % 2023 m.  
 

01 01 Siekiant kiekvieno vaiko pažangos, tikslingai parinkti ir 
taikyti inovatyvias ugdymo strategijas, metodus, priemones, 
pagrįstas vaikų žaidybine patirtimi. 

Įsigytų priemonių skaičius.   Vnt. 5 7 2023 m.  



01 01 01 Organizuoti ugdomąjį procesą maksimaliai tenkinant 
vaiko ugdymosi poreikius.  

Mokytojų, taikančių IT  
procentinė dalis.  

Proc.  20 % 40% 2023 m. 
I-IVketv.  

01 IT įrankių, projektų metodo 
taikymas ugdymo procese. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
mokytojai  

Veiklų, taikant projekto 
metodą, skaičius.  

Vnt. 34 50 2023 m. 
I-IV ketv. 

02 STEAM veiklų 2023 m. plano 
įgyvendinimas. 

STEAM darbo 
grupė 

Parengtų ataskaitų apie 
STEAM veiklų 2023 m. 
plano įgyvendinimą 
skaičius. 

Vnt. 0 1 2023 m. 
gruodis 

01 01 02 Skatinti vaikų pažinimo džiaugsmą ir taikyti įvairias 
ugdymo inovacijas jų poreikiams tenkinti. 

Programų, projektų 
skaičius. 

Vnt. 3 3 2023 m. 
I-IV ketv. 

01 Vaikų ugdymo per patirtį 
užtikrinimas organizuojant 
pažintinę veiklą. 

Mokytojai  Suorganizuotų pažintinių 
veiklų, išvykų skaičius. 

Vnt. 15 20 2023 m. 
I-IV ketv. 

02 Sporto ir sveikatinimo veiklų 
įgyvendinimas. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
plaukimo 
mokytojas, 
vaiko maitinimo 
ir higienos 
administratorius 

Sporto ir sveikatinimo 
įstaigoje, mieste ir šalyje 
projektų skaičius. 

Vnt.  4 6 2023 m. 
I-IV ketv. 

01 02 Stiprinti mokytojų kolegialų mokymąsi ir gerosios patirties 
sklaidą. 

Mokytojų tobulinusių 
pedagoginė kvalifikaciją, 
procentinė dalis.   

Proc. 85℅ 95℅ 2023 m. 
I-IV ketv. 

01 02 01 Vykdyti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, telkimą, 
įtraukiant ir tėvų švietimą.  

Bendruomenės dalyvavimo 
procentinė dalis. 

Proc. 70 % 90% 2023 m. 
II-III ketv. 

01 Kolegialaus mokymosi 
organizavimas, pasitelkiant 
„13 –os pamokos“ metodą.  

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
mokytojai 

Pravestų „13-os pamokos“ 
veiklų  miesto mokytojams 
skaičius. 

Vnt. 2 2 2023 m. 
II-IV ketv. 

02 Darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimo organizavimas, jų 
telkimas. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui. 

Parengtų ilgalaikių 
mokymosi programų 
skaičius. 

Vnt.        1 1 2023 m. II – 
IV ketv. 

   03 Šviečiamojo pobūdžio renginių 
tėvams organizavimas. 

Direktorius, 
direktoriaus 

Suorganizuotų  renginių 
aktualiomis temomis, 
pasikviečiant lektorius, 

Vnt./proc. 1/30 % 2/40% 2023 m. 
gegužė, 
spalis 



pavaduotojas 
ugdymui 

specialistus 
skaičius/dalyvaujančių 
tėvų procentinė dalis. 

01 03 Neformaliojo ugdymo paslaugų teikimas. Organizuotų  neformaliojo 
ugdymo veiklų skaičius. 

Vnt.  4 5 2023 m. 
rugsėjis  

01 03 01 Tenkinti neformaliojo ugdymo paslaugų poreikį. Patenkinto neformaliojo 
ugdymo poreikio 
procentinė dalis. 

Proc. 30 % 50% 2023 m. 
III-IV ketv. 

01 Neformaliojo ugdymo 
paslaugų kokybės tyrimas apie 
tokių paslaugų įstaigoje plėtros 
galimybes. 

Direktorius Atliktų  tyrimų 
skaičius/apklausoje 
dalyvavusių tėvų 
procentinė dalis.   

 1/40 % 1/70 %  2023 m. 
 II ketv. 

02 Atvirų durų dienos 
bendruomenei organizavimas.  
Sportinių šokių, gimnastikos, 
futbolo, krepšinio parodomieji 
užsiėmimai. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
neformaliojo 
ugdymo 
mokytojai 

Atvirų veiklų 
bendruomenei skaičius. 

Vnt. 0 
 
 
 
 
 
0 

2 
 
 
 
 
 
2 

2023 m.  
II ketv. 

 
 
 
 

2023 m. 
gruodis 

02 Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką.  Atnaujintų ugdymosi lauko 
ir vidaus aplinkų 
procentinė dalis. 

Proc. 60℅ 70℅ 2023m. 
 IV ketv. 

02 01 Kurti naujas edukacines erdves, skatinant vaikų patirtinį 
ugdymąsi. 

Įsigytų priemonių skaičius.   Vnt. 0 1 2023 m. 
I-IV ketv. 

02 01 01 Atnaujinti ir modernizuoti ugdymosi lauko aplinką.  Įsigytų edukacinių 
priemonių skaičius.  

Vnt. 0 1 2023m.  
III ketv. 

01 Edukacinių lauko erdvių 
atnaujinimas.  

Direktorius, 
ūkvedys 

Įrengtų priemonių skaičius 
(orų stebėjimo stotelė) 

Vnt. 0 1 2023 m. 
III ketv.  

02 Lauko aplinkos tvarkymas. Ūkvedys  Atnaujintų smėlio zonų 
skaičius.  

Vnt. 12 12 2023 m. 

02 01 02 Vidaus erdvių atnaujinimas. Suremontuotų vidaus 
erdvių skaičius.  

Vnt. 2  3 2023 m.  
III-IV ketv.  

01 Priešmokyklinės grupės 
remontas ir kt. smulkūs 
remonto darbai.  

Direktorius, 
ūkvedys 

Atliktų remontų skaičius 
(priešmokyklinės grupės) 

Vnt. 0 1 2023 m.  
III ketv. 

02 Darbo priemonių, įrangos 
atnaujinimas, įsigijimas.  

Ūkvedys  Įsigytų  priemonių skaičius 
(poreikis -  40 čiužinukų, 

Vnt.  182  42 2023 m.  
I-IV ketv. 



žoliapjovė, puodų 
džiovintuvė).  

03 Stiprinti tėvų, pedagogų ir socialinių partnerių sąveikos ryšius 
bei partnerystę. 

Įsitraukusių į 
bendradarbiavimą 
bendruomenės narių dalis 

Proc.   30℅ 50℅ 2023 m. 
 I-IV ketv. 

03 01 01 Tobulinti bendradarbiavimą atrandant naujų, patrauklių 
informacijos perteikimo būdų bei bendravimo ir 
bendradarbiavimo formų. 

Renginių  skaičius.  Vnt. 7 10 2023 m. 
II-IV ketv.  

01 Bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais (Šiaulių 
techninės kūrybos centru, 
Kėdainių l-d „Vyturėlis“, 
Panevėžio lopšeliais-darželiais 
„Puriena“, „Diemedis“, 
„Vaivorykštė“, „Dobilas“, E. 
Mezginaitės biblioteka, 
Visuomenės sveikatos biuru, 
Panevėžio kolegija) plano 
įgyvendinimas.  

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

Renginių su socialiniais 
partneriais skaičius.  
 

Vnt.  2 6 2023 m. 
I-IV ketv. 

02 Aktyvus dalyvavimas PRC 
„Robolabas“ renginiuose.  

Priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

Dalyvių skaičius 
(priešmokyklinio amžius 
vaikai).   

Vnt. 40 40 2023 m. 
I-IV ketv. 

   03 Bendradarbiavimas ir 
bendravimas su tėvais, 
aptariant vaiko pažangą 
įtraukiantį ugdymo procesus. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
mokytojai, 
specialistai, 
susirašinėjimai 
Mūsų darželis 
e.sistemoje. 

Susirinkimų skaičius.    Vnt. 16 24 2023 m.  
III-IV ketv. 

03 01 02 Socialinės partnerystės plėtra.  Pasirašytų 
bendradarbiavimo sutarčių 
skaičius.  

Vnt. 2 1  2023 m.  
I ketv.  

01  Straipsnių publikavimas apie 
bendradarbiavimą, vykdant 
įstaigos veiklos viešinimą.  

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
mokytojai  

Straipsnių skaičius.   Vnt. 1 4 2023 m. 
I-IV ketv.  



 
 

 
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 1059,7 1146,9 

              iš jų darbo užmokesčiui 875,5 945,3 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI   

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:   

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 528,0 574,9 

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) 95,8 110,2 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 434,5 460,8 

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)   

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:   

2.2.1.Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 1,1 1,0 

2.2.2.Rėmėjų lėšos (RL)   

2.2.3. Kiti šaltiniai 0,3  

 

 


