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I SKYRIUS 

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS  
 

          
2021 metai – antrieji Panevėžio lopšelio-darželio ,,Taika“ (toliau – mokykla) 2020–2022 metų strateginio     

plano įgyvendinimo metai. Įgyvendinamas 2020-2022 metų strateginis ir įgyvendintas 2021 m. veiklos 

planas, vykdant iškeltus tikslus. 
1.  Tikslas. Kokybiškas ir inovatyvus ugdymas įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams.  

2021 m. įgyvendinant strateginio plano pirmąjį tikslą, esminis dėmesys buvo sutelktas į ugdymo turinio 

programų įgyvendinimą, pritaikant įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams bei ugdymo proceso 

modernizavimą,  integruojant STEAM veiklas. 2021 m.  mokykloje buvo įgyvendinama ikimokyklinio 

ugdymo programa „Vaikystės spindulėliai“, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui ir  

priešmokyklinio ugdymo programa ir  programos ugdymo plano modelis ,,Tipu tapu į žinių šalį“, skirta 

priešmokyklinio amžiaus vaikų parengimui mokytis mokykloje.  2021 m. pasiekti švietimo paslaugų 

kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai ir nustatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų pasiekimų sričių 

ir kompetencijų įvertinimo vidurkiai: ankstyvasis ugdymas 1-3 m. - ruduo 1,8 vidurkis, pavasaris -2,4 

vidurkis; ikimokyklinis ugdymas 4-6 m. – ruduo - 4,2 vidurkis, pavasaris 4,5 vidurkis; priešmokyklinis 

ugdymas 6-7 m.  - ruduo – 5,6 vidurkis, pavasaris -  iki 7,0 vidurkis.     

     Ryškiausi pokyčiai ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo srityse: kasdieninio gyvenimo įgūdžių, 

fizinio aktyvumo, meninės raiškos, tyrinėjimo, kūrybiškumo srityse. Tobulintinos sritys ikimokyklinio 

amžiaus vaikų emocijų suvokimo ir raiškos, savireguliacijos ir  savikontrolės, sakytinės kalbos. 

Ryškiausi pokyčiai priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo srityse: kasdieninio gyvenimo įgūdžių, 

fizinio aktyvumo, emocijų suvokimas ir raiška, savivoka ir savigarba, savireguliacija ir savikontrolė, 

santykių su suaugusiais, su bendraamžiais, meninė raiška, tyrinėjimas. Tobulintinos sritys rašytinės 

kalbos, sakytinės kalbos, iniciatyvumo ir atkaklumo, mokėjimo mokytis. 

Pasiektas maksimalus rezultatas: 2021 m. 100 proc. vaikai  padarė individualią pažangą, atitinkančią 

jo amžiaus įgūdžius ir gebėjimus. 2021 m. 24 procentams ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, buvo teikiama specialistų pagalba, 78 procentams jų ištaisyti kalbos sutrikimai. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai 100 proc. buvo sėkmingai parengti tęsti mokymąsi pradinėse klasėse. 

2021 m. sutelktas ypatingas dėmesys kokybiškam įvairių gebėjimų ir poreikių vaikų ugdymui.  



1. Pasirašyta sutartis su Panevėžio ,,Šviesos“ specialiojo ugdymo centru dėl konsultavimo ir metodinės 

pagalbos teikimo įstaigos mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais. Metodinę pagalbą 

teikė 2 centro specialistai ,,Paukštelių“ grupės mokytojoms. 

2. Organizuotas konsultacinis seminaras dėl Panevėžio socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkų. 

teikiamų paslaugų. Dalyvavo 95 procentai mokytojų. 

3. Vykdyti 2 psichologų stebėjimai 2-jose vaikų grupėse ir teiktos 2 konsultacijos mokytojams, 

dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais.  

4. VGK inicijavo savalaikės socialinės pedagoginės pagalbos teikimą. 2021 m. organizuoti 9 posėdžiai, 

priimti tolesniam specialiųjų poreikių mokinių ugdymui svarbūs sprendimai 

5. Logopedo, specialiojo pedagogo pagalba teikiama 35 vaikams.  

2021 m. mokykloje įgyvendinti esminiai pokyčiai dėl  STEAM veiklų organizavimo: 

1. Sudarytas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas STEAM veiklų įgyvendinimo planas.  

2. Susitarta  su Šiaulių PŠC dėl mokytojų dalyvavimo kvalifikacinėje programoje ,,STEAM 

integravimas ikimokykliniame, priešmokykliniame ugdyme“.  

3. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių lopšeliu-darželiu ,,Pasaka“ STEAM tinklo veikloje.  

4. STEAM veiklos papildytos nuotoliniu mokymų programos metodiniu rinkiniu vaikų ugdymui 

„Darželis lauke “. 

2021 m. mokytojai kėlė kvalifikaciją, dalyvavo 12 STEAM  kvalifikacinių seminarų. Mokykloje 61 

procentas  mokytojų dalyvavo ilgalaikės STEAM kvalifikacinės programos modulyje „STEAM 

pasakose. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“,  atliko užduotis kartu su vaikais ir dalyvavo refleksijose. 

Visose mokyklos grupėse 100 procentų įgyvendinamos planuotos STEAM veiklos. 2021 m. 

integruojant STEAM veiklas į ugdomąjį procesą, mokyklos mokytojai organizavo 1 respublikinį 

projektą ,,STEAM jausmų mandala“, dalyvavo 1 tarptautiniame ir 5 respublikiniuose STEAM 

projektuose. Mokytojai dalyvavo 2 respublikiniuose forumuose ,,STEAM išlaisvina vaiko galias“ ir 

,,STEAM pritaikomumas darželyje, lavinant skaitymo ir rašymo pradmenis“, dalinosi patirtimi 

virtualioje erdvėje ,,Auklėtoja auklėtojai“.  

2. Tikslas. Bendradarbiavimo su šeima plėtotė. Informacijos teikimo sistema. 

2021 m. sėkmingai įgyvendintas informacijos teikimas tėvams (globėjams), panaudojant IKT 

priemones. Mokykla direktoriaus 2021 m.  lapkričio 25 d. Panevėžio plėtros centre buvo pristatyta 

užsienyje gyvenantiems lietuviams. Tėvai 100 procentų informuoti  apie vaikų pasiekimus ir pažangą 

individualiai el. dienyne ,,Mūsų darželis“, darželio Facebook puslapyje ir mokyklos internetiniame 

puslapyje www.ldtaika.lt. Du kartus per metus organizuoti tėvų susirinkimai atskirais srautais, viso 18 

susirinkimų,  išnaudojant lauko erdves ir laikantis ekstremalios situacijos HN reikalavimų. 

Susirinkimuose dalyvavo iki 90 procentų tėvų. Mokytojos 2 kartus per 2021 m. išsamiai aptarė savo 

sėkmės plano įgyvendinimą trišaliuose (vaikas-tėvas-grupės mokytojas) pokalbiuose.  

2021 m. lapkričio 1 d. tėvų apklausos duomenimis 87 procentai tėvų nurodė, kad nori dalyvauti kūrybinėje 

veikloje, projektuose, parodose, sportiniuose renginiuose. Metų renginių dalyvių analizės duomenimis 75 

procentai tėvų dalyvavo vaikų edukaciniuose projektuose,  92 procentai dalyvavo rugsėjo 1-osios, rudenėlio 

šventėse, vaikų išleistuvių renginiuose.  Tėvai dalyvavo 6 parodose, aktyviai dalyvavo prisidedant prie vaikų 

ugdymo erdvių turtinimo:  įrengė daržo lysves, pagamino vaizdines priemones projektui ,,Kimochi“, suteikė 

didelę paramą aprūpinant 9 grupių vaikus saugos liemenėmis ir atšvaitais. Pasodino lauko erdvėse kalnines 

pušis. Tėvai organizavo 8 vaikų edukacines šventes, dalyvavo kaip animatoriai. 

Koridoriaus erdvėje veikė monitorius su atitinkama informacine programa. Lauke prie pagrindinio 

įėjimo  įrengta informacinė lenta tėvams ir globėjams. Užtikrinta bendravimo su tėvais lauko sąlygomis 

srautais sistema, atnaujinta lauko įėjimo skambučių veikla. Tėvai prisidėjo skirdami 1,2 procento 

gyventojų pajamų mokesčio įstaigos reikmėms. Už gautas lėšas įsigytas interaktyvus ekranas 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui. Tėvai aktyviai dalyvavo mokyklos Tarybos veikloje, pritarta 

4 mokyklai svarbiems sprendimams: mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos kėlimo 

programai, paramos lėšų  tikslingam panaudojimui, mokyklos veiklos planams ir mokyklos veiklos 

ataskaitai. 

http://www.ldtaika.lt/


 

 

 

3. Tikslas. Modernios, sveikos, saugios ir estetiškos ugdymo(si)  ir darbo aplinkos kūrimas. 

2021 m. modernizuojant ugdymo turinį atlikta: 

1. Pasirašyta mokyklos sutartis su Panevėžio PŠC  RoboLabas padaliniu dėl vaikų modeliavimo ir 

konstravimo edukacinių veiklų organizavimo.2021 m.  dviejų priešmokyklinių  grupių vaikai dalyvavo 

2 edukacinėse modeliavimo ir konstravimo veiklose Panevėžio RoboLabas centre.  

2. Sudaryta sutartis tėvų pageidavimu su VšĮ ,,Robotikos Akademija“. 2021 m. kartą per savaitę vykdyti 

,,Robotika“ konstravimo užsiėmimai ,,Paukštelių“  grupės vaikams. 

3. Interaktyviomis technologinėmis priemonėmis (toliau – IKT) papildytos ir modernizuotos mokyklos 

vaikų grupės: modernizuota 1 priešmokyklinės grupės aplinka ir  įsigytas IT ekranas, 3 vyresnėse  

grupėse įsigytos 3 planšetės. Sudarytos sąlygos vyresniųjų grupių vaikams naudotis 3 edukacinėmis 

bitutėmis-robotais Bee Boot, 3 šviesos stalais, 3 planšetiniais kompiuteriais. Visos mokytojos 100 

procentų aprūpintos kompiuteriais ir 85 procentais techninėmis spausdinimo priemonėmis. Įrengta 

slanki sistema koridoriaus erdvėse vaikų, tėvų ir  mokytojų darbų eksponavimui. Įrengta lauko 

informacinė lenta tėvams ir globėjams. Visose grupėse 30 procentų papildytos ugdymo erdvės STEAM 

priemonėmis. Kuriant modernią ir estetišką aplinką, 100 procentų modernizuota 1 ikimokyklinio 

amžiaus vaikams skirta grupė, 2 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse modernizuotas apšvietimas, 

visose 9 grupėse 100 procentų įsigyta nauja patalynė vaikams. 

      2021m. modernizuojant, kuriant sveiką ir saugią aplinką lauko erdvėse, 4  vaikų žaidimo pavėsinėse 

patiesta nauja dirbtinės žolės danga, sumontuoti dveji stacionarūs ir kilnojami futbolo vartai. Įrengti  3 

nauji lauko žaidimų įrenginiai,  patiesta 1 sertifikuota žaidimų aikštelės danga. 

2021 m. ryškiausi sveikos, saugios aplinkos pokyčiai – tai įrengtos naujos edukacinės gamtosauginės 

erdvės lauke ir vykdytos veiklos vaikams, mokytojams. 2021 m. bendradarbiaujant su Panevėžio 

Gamtos mokykla mokyklos teritorijoje pasodintas Lietuvos Tūkstantmečiui skirtas ąžuoliukas. 

Pasodintas obelų ir kriaušių sodas, įveistas braškynas ir daržo lysvė. Lauke vaikams įrengta vabzdžių 

stebėjimo ir pažinimo erdvė ,,Vabalų  viešbutis“. Kiemo erdvėje pastatytas vaikų prižiūrimas šiltnamis, 

įrengtas vaikų ,,Basakojų“ takas. Vykdyti 4 projektai vaikų saugumo  gamtoje įgūdžių ugdymui.  

2021 m. sėkmės kriterijus – vaikų sveikatos stiprinimo, estetiškos aplinkos pojūčių ugdymas 

projektinėse veiklose. Keturių grupių vaikai dalyvavo 3 tarptautiniuose projektuose, iniciatyvose: 

„Matau Tave“, „Viliojanti sniego paslaptis“, „Šypsena - kelias į draugystę“. Visų  9 grupių vaikai 

dalyvavo respublikiniuose sveikatą stiprinančiuose projektuose ,,Teniso integracija Lietuvos 

mokyklose ir darželiuose“, ,,Sveikatiada“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“, 4 grupių vaikai dalyvavo 

projektuose ,,Sveikata visus metus“ ,  ,,Futboliukas“, visi vaikai dalyvavo 22 kūrybiškumo ugdymo 

respublikiniuose projektuose ir akcijose, 10 respublikos ir  miesto kūrybinių darbų konkursuose. 

Pasiekti ugdymo rezultatai: Respublikiniame sveikatos ugdymo, ekologiniame konkurse „Mano žalioji 

palangė 2021“ „Ežiukų“ grupė tapo laureatais. Panevėžio lėlių vežimo teatro konkurse „Mano svajonių 

kelionė“ 1 ugdytinė tapo laureate. Per metus 6 grupių vaikams vyko po 3 ir daugiau edukacinių 

programų netradicinėse erdvėse: Panevėžio moksleivių namuose, bibliotekoje „Žalioji pelėda“, Arklio 

muziejuje, Krekenavos regioniniame parke, ožkų, alpakų  ūkyje, Gamtos mokykloje. 

2021 m. vaikų ugdymo sėkmės kriterijus - mokytojų ir vaikų emocinė sveikata ir saugumas. 100 

procentų mokyklos mokytojų dalyvavo emocinio sveikatos stiprinimo nuotoliniuose užsiėmimuose 

,,Streso pažinimas ir relaksacija“. Mokytojų ir vaikų emocinei sveikatai užtikrinti, mokykloje buvo 

parengta ir įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacinė programa ,,Z kartos vaikai“. Organizuoti 4 psichologinės 

emocinės pagalbos mokytojams moduliai, vyko refleksijos, dalyvavo 95 procentai mokytojų.  
 Mokyklos bendruomenė susitarė dėl tęstinio veiklos prioriteto 2022 metais – sudaryti sąlygas teikti 

kokybišką šiuolaikišką ugdymą, modernizuojant ugdymo turinį ir aplinką, integruojant STEAM ir rengiant 

vaikus mokytis mokykloje. 
  

 


