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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VAIKYSTĖ“ 2022–2024 METŲ PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (PUTA) ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Tikslas – pasiruošti sėkmingam priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo  (toliau – PUTA) įgyvendinimui Panevėžio lopšelyje-

darželyje ,,Vaikystė“. 

Uždaviniai: 

 

1. Situacijos įsivertinimas mokykloje, strateginių veikimo krypčių, susijusių su BP įgyvendinimu numatymas.. 

2. Sudaryti reikiamas sąlygas  priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo  diegimui. 

3. Organizuoti  PUTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą; 

4. Vykdyti PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėseną.  

Eilės 

Nr. 

Priemonės Terminas Ištekliai Atsakingi 

asmenys 

Laukiamas rezultatas 

1. Uždavinys. Atlikti situacijos įsivertinimą mokykloje.  

1.1. Atnaujinto priešmokyklinio ugdymo 

turinio įgyvendinimo ir 

koordinavimo komandos  (PUTA) 

sudarymas. 

 

Iki 2022 m. 

rugsėjo 30 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Suburta ir patvirtinta atnaujinto 

priešmokyklinio ugdymo turinio 

atnaujinimo (PUTA) 

įgyvendinimo ir koordinavimo 

komanda, kuri  kartu su mokyklos 

bendruomene surado  geriausius 

sprendimu/susitarimus, kaip 

atnaujintą turinį įgyvendinti 

veiklose.   

1.2. Mokyklos veiklos situacijos analizė  

siekiant išsiaiškinti mokytojų požiūrį 

į atnaujintą ugdymo turinį, 

Iki 2022 m. 

spalio 31 d. 

Finansiniai 

ir 

Direktorius Atlikta mokyklos veiklos 

situacijos analizė, kuri išgrynino 

teigiamus ir neigiamus aspektus 



bendrąsias kompetencijas bei 

kvalifikacijos kėlimo poreikį.  

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Koordinavimo 

komanda 

siekiant atnaujinti 

priešmokyklinio ugdymo turinį.  

Išsiaiškintos mokyklos 

pasirengimo diegti (PUTA) 

silpnosios ir tobulintinos sritys, 

mokytojų mokymosi poreikis bei 

pateiktos rekomendacijos rengiant 

mokyklos strateginį ir metinį 

veiklos planus.   

1.3. Priešmokyklinio ugdymo bendrosios 

programos bei rekomendacijų  

analizavimas metodiniuose 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

užsiėmimuose.   

Iki 2022-10-

15 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Priešmokyklinio ugdymo 

bendrosios programos analizė 

padės užtikrinti kokybišką ir 

inovatyvų Programos vykdymą.  

 

      2. Uždavinys. Sudaryti reikiamas sąlygas  priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo  diegimui. 

2.1. 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų susipažinimas su 

bendrosiomis kompetencijomis ir jų 

raiška atnaujintoje PU programoje.  

Iki 2023-09-

01 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

PUTA 

koordinavimo 

komanda 

100% mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų susipažins su 

bendrosiomis kompetencijomis ir 

jų raiška atnaujintoje PU 

programoje. Mokymuose įgytos 

žinios leis tinkamai perteikti 

turinį, taikyti naujus metodus.  

2.2. 

 

Įstaigos vadovų,  mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų  profesinių 

kompetencijų tobulinimas pagal 

PUTA veiklą,    dalyvavimas NŠA 

mokymuose skirtuose 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams.    

Iki 2023-09-

01 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

100% komandos narių dalyvaus 

atnaujintos priešmokyklinio 

ugdymo programos mokymuose. 

Mokymai papildys mokytojų  

žinias, leis tinkamai perteikti turinį 

naujų metodų taikymui. 

 

2.3. Socialinių partnerių ieška, sutarčių 

sudarymas su ikimokyklinių mokyklų 

PUTA komandomis.  

2022-2024 

m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Veikiant kartu su dvejomis 

mokyklų komandomis,   atsiras 

galimybių plėtoti ir stiprinti 

bendradarbiavimą,  skatins kurti 



veiklų įvairovę, praturtinančią 

visų kompetencijų (socialinės ir 

emocinės, pažinimo, pilietiškumo, 

kūrybiškumo, kultūrinės 

komunikavimo ir skaitmeninės) 

ugdymą. Socialinė partnerystė 

praturtins ugdymo procesą.  

2.4. Rekomendacijų ,,Patirčių erdvės“, 

skirtų priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams taikymas ugdymo 

procese:   

I leidinys   PU I knyga PATIRČIŲ 

ERDVĖS 

II leidinys  PU II knyga PATIRČIŲ 

ERDVĖS 

Leidinys    PU priedas PROJEKTŲ 

METODAS 

Leidinys    PU priedas 

INFORMATINIS MĄSTYMAS 

Leidinys    PU priedas STEAM 

2022-2024  

m.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Praktiniai patarimai padės 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams  grupėje ar kitose 

erdvėse organizuoti įdomias, 

prasmingas, tikslingas, 

šiuolaikiškas ir į 5–6 m. vaikų 

iniciatyvas orientuotas veiklas, 

kurios padėtų vaikams augti ir 

bręsti kaip asmenybėms, 

išsiugdyti  

kompetencijas, numatytas 

priešmokyklinio ugdymo 

programoje ir  pasirengti mokytis 

mokykloje. 

2.5.  Kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą, 

politiką ir praktiką visais lygmenimis:  

mokant ir mokantis; neformaliosiose 

veiklose; bendraujant tėvams ir  

(globėjams, rūpintojams), 

mokytojams, matant kiekvieną vaiką 

kaip asmenybę ir ją pripažįstant, 

kuriant saugią, priimančią aplinką, 

skatinant individualumą ir saviraišką.  

2022-2024 

m.  

Finansiniai 

ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Siekdami įgyvendinti įtraukųjį 

ugdymą sieksime, kad kiekvienais 

metais po kelis vaikus  turinčius 

įvairių ugdymosi poreikių,  galės 

lankyti bendrojo ugdymo grupes.  

http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-I-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-I-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-II-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-II-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-PROJEKT%C5%B2-METODAS.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-PROJEKT%C5%B2-METODAS.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-INFORMATINIS-M%C4%84STYMAS.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-INFORMATINIS-M%C4%84STYMAS.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-STEAM.pdf


2.6.  2022-2023 ir 2023-2024  m. m. 

priešmokyklinių planų  rengimas ir  

pristatymas tėvams: darželio taryboje,  

el. dienyne „Mūsų darželis“  ir  

internetinėje svetainėje. 

Kiekvienais 

metais iki  m. 

rugpjūčio  31 

d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

100 % priešmokyklinukų    tėvų 

susipažins su priešmokyklinio 

ugdymo planais; bendraisiais 

priešmokyklinio ugdymo 

reikalavimais ir priešmokyklinio 

ugdymo organizavimu mokykloje.   

2.7. Ugdymo priemonių ir edukacinių 

aplinkų atnaujinimas. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo  

Finansiniai 

ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

Pagal ugdymo poreikius ir esamas 

finansines galimybes bus 

atnaujintos ugdymo priemonės ir 

naujos erdvės sukurs 5-6 m. vaikų 

ugdymuisi pritaikytą ir 

stimuliuojančią aplinką.  

3. Uždavinys. Organizuoti  PUTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą; 

3.1. Savalaikis mokyklos  

bendruomenės informavimas apie 

PUTA komandos patirtis, pokyčius 

ir planuojamus darbus: mokytojų ir 

darželio tarybos posėdžiuose, 

e.dienyno ,,Mūsų darželis“ 

vidinėmis žinutėmis, 

priešmokyklinių grupių facebook 

paskyrose, mokyklos internetinėje 

svetainėje   

Vieną kartą 

per tris 

mėnesius 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

PUTA 

koordinavimo 

komanda 

Savalaikis mokyklos 

bendruomenės informavimas, 

informacijos sklaida prisidės prie 

pokyčių valdymo, motyvacijos 

skatinimo, požiūrių 

suvienodinimo. 

3.2. Mokyklos vadovo ir vieno 

priešmokyklinio ugdymo mokytojo 

dalyvavusių mokymuose 

„Skaitmeninio ugdymo turinio 

kūrimas ir diegimas“, dalinimasis 

patirtimi su miesto mokytojais.    

 
 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojas 

Dalijimasis žiniomis padės 

kolegoms perprasti ugdymo turinį, 

inicijuos dalijimąsi savivaldybėje, 

kartu su kolegomis priims 

reikiamus sprendimus dėl 

pasirengimo dirbti pagal 

atnaujintą programą.  

3.3.  Socialinių partnerių ,,Varpelis“, 

,,Vaivorykštė“, ,,Kastytis“, 

Iki 2023 m. 

gegužės  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Veikiant kartu atsiras galimybių 

plėtoti ir stiprinti 



,,Pasaka“, ,,Nykštukas“ įtraukimas į 

bendras  PU veiklas: seminarų, 

susitikimų, diskusijų organizavimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

bendradarbiavimą,  kurti veiklų 

įvairovę, praturtinančią visų 

kompetencijų (socialinės ir 

emocinės, pažinimo, pilietiškumo, 

kūrybiškumo, kultūrinės 

komunikavimo ir skaitmeninės) 

ugdymą. Veikiant kartu  bus 

skatinamas socialinių partnerių 

domėjimasis ugdymo turinio ir 

proceso pokyčiais. 

4. Uždavinys. Vykdyti PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėseną 

4.1. Sklandus UTA procesų 

įgyvendinimas: parengti lydintieji 

dokumentai (tvarkos ir aprašai), 

planai, patenkintas ugdymo 

priemonių poreikis (pagal mokyklos 

finansines galimybes) bei mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas, dalijimasis 

gerąja patirtimi ir kt. 

 2022-2024  

m.  

Finansiniai ir  

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

PUTA 

koordinavimo 

komanda 

 

Organizuojamos  atviros veiklos 

ne rečiau kaip kartą metuose.  

Dalinamasi patirtimi  ,,Kolega – 

kolegai“-, ne rečiau kaip kartą per 

mokslo metus. 

 

4.1. PUTA įgyvendinimo priemonių 

plano stebėsena ir reikalingų 

sprendimų priėmimas. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

PUTA 

koordinavimo 

komanda 

 

Komanda sistemingai peržiūrės 

pasirengimo diegti atnaujinto 

ugdymo turinio veiksmų planą ir jį 

koreguos, jos veikimas orientuotas 

į palankios aplinkos mokytojo 

darbui pagal atnaujintą programą 

sukūrimą.  

4.2. Pasirengimo PUTA diegimui 

įgyvendinant  plane numatytas  

priemones analizė. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

PUTA 

koordinavimo 

komanda 

Komanda atlieka plane numatytų 

PUTA priemonių įgyvendinimo 

analizę ir numato veiklos 

perspektyvas, stebi bei vertina, ar 

įgyvendinami tikslai ir priemonės, ar 

pasiekti laukiami rezultatai. Plano 



 įgyvendinimo rezultatai pristatomi 
mokytojų taryboje ne mažiau kaip 

vieną kartą per metus. 

 

 

______________________________________________ 


