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       Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2020–2023 metų strateginiame plane ir 2020 metų 

veiklos plane numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybiškas ugdymo paslaugas, 

saugios, modernios edukacinės aplinkos kūrimą, vaikų fizinės ir psichinės sveikatos saugojimą ir 

stiprinimą, ekologinės kultūros ugdymą. 

Tobulinant ugdymą, gerinant jo kokybę, buvo atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa 

„Vaikystė žaliuoju taku“. Vaikų ugdymas pritaikomas kiekvienam pagal jo patirtį, poreikius, 

galimybes. Vykdomos prevencinės programos, ugdomos vaikų vertybinės nuostatos.  

Modernizuotos vidaus ir lauko edukacinės erdvės, pritaikant jas vaikų poreikiams. Vaikų 

ugdomoji veikla vykdoma kitose erdvėse, pasinaudota partnerių gamtine ir socialine aplinkomis. 

Veiklų metu ugdomos įvairios vaikų kompetencijos. Siekiant ugdymo kokybės, sukurtos IT 

aplinkos vaikų grupėse. Inovatyvioms priemonėms įsigyti gautas finansavimas iš ES struktūrinių 

fondų. Mokytojai naudoja IT priemones, įvairius ugdymo metodus ir būdus, gerėja ugdymo 

kokybė. Vaikai įgijo naujų įgūdžių bei kompetencijų. 

Didinant fizinį vaikų aktyvumą, sukurtos saugios, sveikatą stiprinančios edukacinės erdvės. 

Lopšeliui-darželiui išlaikyti skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

naudojimo derinti su savivaldos institucijomis, bendruomene. Įsigyti 2 lauko žaidimų įrenginiai, 

atnaujinta priekinės lauko aikštelės danga. 

Svarbiausia saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichikos sveikatą. Šiam tikslui pasiekti numatyti 

lopšelio-darželio veiklos uždaviniai, apibrėžtos priemonės uždaviniams įgyvendinti. Dėmesys 

buvo skiriamas įvairių veiklų vykdymui, puoselėjant bendruomenės narių santykius, grindžiamus 

abipuse pagarba, darbštumu, nuoširdumu ir užuojauta, skleisti bendruomenėje sveikos gyvensenos 

idėjas, didinant fizinį vaikų aktyvumą, taikant patrauklius veiklos metodus, būdus ir priemones. 

Tenkinant vaikų ugdymosi poreikius, teikta švietimo pagalba (logopedo ir specialiojo 

pedagogo). Bendradarbiauta su vaikų, turinčių specialiuosius ugdymo(si) poreikius, tėvais 

(globėjais), aptariant vaiko asmeninę pažangą.  

Mokytojai ir kiti darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, tobulino 

profesines kompetencijas. Vyko patirties sklaida, įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikė 

praktinėje veikloje. Lopšelyje-darželyje vyksta kolegialus mokytojų mokymasis, naujovių 

taikymas ugdymo procese, stebimos efektyvesnės mokytojų veiklos. Vestos 2 atviros veiklos 

kolegoms. Mokytojai patirtimi dalijosi ir su 3 studentais, kurie lopšelyje-darželyje atliko 

pedagoginę praktiką. Palaikomas partnerystės ryšys su kitų ugdymo įstaigų kolegomis.  

Finansuotas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Gamta – 

geriausias sveikatos mokytojas“ (800 Eur). Vykdytos projekto veiklos padėjo gerinti vaikų 

sveikatą. Vaikų socializacijos programos projekto „Kartu aukime ir draugaukime“ (600 Eur) 

veiklos padėjo ugdyti įvairias vaikų kompetencijas, stiprinti vaikų socialinius įgūdžius. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Panevėžio lopšeliu-darželiu 

„Vyturėlis“ ir Panevėžio r. Ramygalos lopšeliu-darželiu „Gandriukas“. 

Dalyvaujama „Europos solidarumo korpuso“ programoje. Paraiška patvirtinta 2021–2027 



metams, įgytas Kokybės ženklas savanoriškai veiklai priimančios organizacijos statusu                  

1 ilgalaikiam savanoriui priimti.  

Esame STEAM mokyklų tinklo nariai. Vykdomų projektų veiklos skatino vaikų kompetencijas 

įvairių mokslų srityse, lavino įgūdžius. 

      Dalyvaujama Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą 

pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo programoje. Gaminant maistą naudojama daugiau 

ekologiškų produktų, mažinamas atliekų kiekis. 
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