
 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ“ 

DIREKTORĖS EUGENIJOS VAIČAITYTĖS 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metų užduotys 

(toliau – siekiai) 

 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

Asmenybės 

ūgtis 

1.1. Gerinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimus. 

1.1.1. Pagerinti 

lopšelį-darželį 

lankančių 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimai 

skaičiavimo ir 

matavimo, 

sakytinės, 

rašytinės 

kalbos bei 

problemų 

sprendimo  

ugdymo 

srityse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Išplėtota 

vaiko 

pasiekimų, 

pažangos 

vertinimo 

sistema. 

 

 

 

 

1.1.1.1. Padaryta 

pažanga skaičiavimo ir 

matavimo, sakytinės, 

rašytinės kalbos bei 

problemų sprendimo  

ugdymo srityse, 

vidurkis – 3,4.  

 

 

1.1.1.2. Grupių 

ugdomuosiuose 

planuose nustatyti 

prioritetai atsižvelgiant 

į vaikų pasiekimų 

silpnąsias sritis.  

 

 

1.1.1.3. Įgyvendintas 

ES projektas 

„Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos 

tobulinimas (Nr. 09.2.1-

ESFA-K-728). LEAN 

sistema. Vienas iš 

projekto uždavinių – 

gerinti vaikų 

pasiekimus.  

 

1.1.2.1. 100 % tėvų 

dalyvauja 

individualiame vaikų 

pasiekimų  vertinime 

(2019 m. birželio, 

spalio mėn.). 

1.1.2.2. 100% 4-6 m. 

vaikų patys vertina savo 

pasiekimus. 

 

1.1.1.1. Padaryta pažanga 

skaičiavimo ir matavimo, 

sakytinės, rašytinės kalbos bei 

problemų sprendimo  ugdymo 

srityse, viršijo planuojamą vidurkį  

ir siekė 3,72.  Vaikų pasiekimai 

svarstyti pedagogų tarybos 

posėdyje (2019-06-02 Nr. PTP-2), 

bendruomenės susirinkime (2019-

05-30 Nr. BS-2) 

1.1.1.2. Grupių ugdomuosiuose 

planuose nustatyti prioritetai 

atsižvelgiant į vaikų pasiekimų 

silpnąsias sritis aptarti pedagogų 

tarybos posėdžiuose (2019-06- 02 

Nr. PTP-2, 2019-10-24 Nr. PTP-

4), metodinės grupės susirinkime 

(2019-10-09 Nr.  MG-8).   

1.1.1.3. Pasirašyta Europos 

socialinio fondo agentūros ir 

Šiaulių lopšelio - darželio 

,,Coliukė“ Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamo projekto Nr.  09.2.1.- 

ESFA-K-728-02-0067 ,,LEAN 

modelio diegimas Šiaulių m. 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“ 

sutartis (2019-10-08 Nr 09.2.1.-

ESFA-K- 02- 0067). Skirtas 

finansavimas, vykdomi projekte 

numatytų mokymų pirkimai. 
1.1.2.1. 100 % tėvų dalyvavo 

individualiame vaikų pasiekimų  

vertinime, aptarti vaikų pasiekimų 

vertinimų rezultatai atsispindi 

auklėtojo dienyne (2019 m. 

birželio mėn., 2019 spalio mėn.). 

1.1.2.2. 100% 4-6 m. vaikų patys 

vertina savo pasiekimus 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. 

Ugdymas 

orientuotas į 

socialinės ir 

lyderystės 

kompetencijų 

ugdymą, 

profesinį 

veiklinimą ir 

kūrybiškumo 

skatinimą.  

 

1.1.2.3. 100% dirbančių 

specialistų dalyvauja 

vaikų pasiekimų 

vertinime.   

 

 

 

 

1.1.3.1. Įgyvendintas 

socialinių kompetencijų 

ugdymo sistemos 

(SKU) modelis. 

 

 

 

 

 

1.1.3.2. Organizuotas 

vaiko asmenybės ūgties 

tyrimas, panaudojant 

FOCUS grupės metodą 

,,Kaip aš jaučiuosi ir 

apie ką svajoju 

lopšelyje-darželyje 

,,Coliukė“. Tyrime  

dalyvavo 65 % tėvų, 

100 % pedagogų ir visi 

5-6 m. amžiaus vaikai 

(2019 m. gegužės mėn.) 

panaudodami įvairius simbolius, 

ženkliukus, emociukus ir kt. 

1.1.2.3. 100% dirbančių 

specialistų dalyvavo vaikų 

pasiekimų vertinime. Vertinimo 

išvados pristatytos pedagogų 

tarybos posėdžiuose (2019-06-02 

Nr. PTP-2,  2019-10-24 Nr. PTP - 

4), metodinės grupės susirinkime 

(2019-10-09 Nr. MG-8). 

1.1.3.1. 2019-03-08 organizuoti 

mokymai ,,Mokinių socialinių 

kompetencijų ugdymo sistema 

Šiaulių miesto bendrojo ugdymo 

mokyklose“. 2019-03-12 parašyta 

lopšelio-darelio ,,Coliukė“ ir 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos sutartis Nr. SŽ-

251. Vykdytos 5 SKU veiklos. 

 1.1.3.2. Vaiko asmenybės ūgties 

tyrimas, atliktas 2019 gegužės 

mėnesį. Pristatytas bendruomenės 

susirinkime (2019-05- 30 Nr. BS-

2), Šiaulių regiono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogams  
organizuotose metodinėse dienose 

,,Nesumokyklinta vaikystė – 2019“ 

(2019-05-22,23). 

2019-11-27 atlikta tėvų apklausa 

,,Jūsų nuomonė apie lopšelį-darželį 

,,Coliukė“. Duomenys panaudoti 

įstaigos įsivertinimui ir tolimesniam 

veiklos planavimui. 

Ugdymas(is) 

1.2. Formuoti ir 

įgyvendinti 

ugdymo turinį 

pagal 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programas 

1.2.1. 

Dialogiškų ir 

tyrinėjančių 

projektų 

integravimas į 

ugdymo turinį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1. Įgyvendinti ne 

mažiau kaip 3 

patirtiniai, interaktyvūs, 

kontekstualūs 

tarptautiniai 

„eTwinning“ projektai. 

1.2.1.2. Prisijungta prie 

STEAM mokyklų 

tinklo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3. Vykdytas 

Tarptautinis projektas 

pagal Erasmus+ KA2 

1.2.1.1.  Įgyvendinti projektai: 

„From my country...in Europe“, „ 

SID the abc“, „One step recycling 

one step STEM“, „Kelionė į 

pasakų šalį“, „Global winter and 

climate“. 

1.2.1.2. 2019-02-20 įtraukti į 

STEAM tinklo mokyklų 

kandidatų sąrašą. Įgyvendintas 

STEAM veiksmų planas. 

Informacija apie STEAM veiklas 

patalpinta darželio internetinėje 

svetainėje www.coliuke.mir.lt. 

Apie plano įgyvendinimą 

Nacionalinei švietimo agentūrai 

pateikta ataskaita.  

1.2.1.3. Projekto metu sukurtas 

didaktinis priemonių rinkinys, 

suteikiantis pedagogams ir 

ugdytinių šeimoms inovatyvius, 

http://www.coliuke.mir.lt/


 

 

 

 

 

 

1.2.2. Teikta 

sisteminė ir 

veiksminga 

švietimo 

pagalba 

kiekvienam 

vaikui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateginių Partnerysčių 

projektą „Tradicijos ir 

inovacijos darželiuose“ 

(angl. „TIK – Tradition 

and Innovation @ 

Kindergarten“). 

1.2.2.1. Sistemingą 

švietimo specialistų 

pagalbą gaunančių 

ugdytinių dalis 100%. 

1.2.2.2. Susitarta dėl 

vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pasiekimų 

matavimo dažnumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3. Visiems 

vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, parengtas 

Pagalbos vaikui planas, 

vertintas grįžtamasis 

ryšys (2 kartus metuose, 

žiemą ir pavasarį).  

1.2.2.4. Parengta ir 

įgyvendinta 

kvalifikacijos 

tobulinimo (si) 

programa „Vaikų, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

atpažinimas, ugdymas 

ir patiriami sunkumai 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose“ (2019 m. 

lapkričio mėn.). 

1.2.2.5. Dalyvauta 

respublikiniame 

ilgalaikiame 

prevenciniame projekte 

„Žaidimai moko“, kuris 

skirtas 5-6 metų vaikų 

regimojo, erdvės ir 

laiko suvokimo 

lavinimui. Įgyvendinta 

medijomis grįstus įrankius darbui 

su vaikais, skatinančius juos 

savarankiškai mokytis, 

interpretuoti ir apibūdinti 

tradicines pasakas bei susipažinti 

su kultūrine įvairove.  

1.2.2.1. Švietimo pagalbą 

(logopedo, specialiojo pedagogo, 

socialinio pedagogo ir psichologo) 

gauna 100 % vaikų.  

1.2.2.2. Susitarta dėl vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pasiekimų matavimo 

dažnumo, svarstyta pedagogų 

tarybos posėdyje (2019-02-26 Nr. 

PTP-1), Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje (2019-02-13 Nr. VGK-

3). 2019-03-14 direktoriaus 

įsakymu Nr. V-22 papildytas 

lopšelio-darželio ,,Coliukė“ 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo(si) pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas.  

1.2.2.3. Parengtas pagalbos vaikui 

planas, svarstytas ir apsvarstytas 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose (2019-06-12 Nr. 

VGK-6 ir  2019-09-05 Nr. VGK-

7). 

 

 

 

1.2.2.4. Suorganizuotas 

respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogų ir pagalbos vaikui 

specialistų forumas „ Įtraukusis 

ugdymas ikimokyklinėje ugdymo 

įstaigoje: sėkmės, nesėkmės“ 

(2019-12-05).  

 

 

1.2.2.5. Projekte dalyvavo 5-6 m. 

amžiaus vaikai, kurie  specialiųjų 

užduočių ir žaidimų pagalba 

lavino erdvės, regimąjį suvokimą, 

tikslino ir tobulino smulkiuosius 

(riešo, rankų pirštų) judesius. 

Įtvirtino erdvės suvokimo 

sąvokas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Taikyti 

aktyvūs 

ugdymo 

metodai. 

projekto programa, 2 

kartus per mokslo 

metus projekto 

vykdytojams pristatytos  

įžvalgos apie tai, kaip 

vykdomas projektas. 

Dalintasi gerąja darbo 

patirtimi. Atliktas 

ugdytinių testas, su 

testo rezultatais 

supažindinti tėvai. 

1.3.2.1. 60% 

ugdymo(si) veikloje 

vyrauja aktyvūs 

ugdymo metodai, 

vertinamas grįžtamasis 

ryšys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1. 60% ugdymo(si) veikloje 

vyrauja aktyvūs ugdymo metodai, 

vertinamas grįžtamasis ryšys. 

Vykdyta ugdomosios veiklos 

planavimo ir organizavimo 

priežiūra. Aptarta metodinės 

grupės pasitarime (2019-10-09 

Nr. MGP-8).  

Ugdymo(si) 

aplinka 

1.3. Kurti 

dinamišką, 

atvirą 

funkcionalią 

ugdymo(si) 

aplinką 

1.3.1. 

Plėtojama 

ugdymo(si) 

„be sienų“ 

strategija. 

 

 

 

1.3.1.1. Atliktas  

,,Naudojimosis 

ugdymo(si) aplinka“ 

tyrimas (2019-05-30).      

 

 

 

 

 

 
 

1.3.1.2. Įrengtas 

multisensorinis 

kambarys  

(2019-12-31). 

 

 

1.3.1.3. Įrengtos 

multifunkcinės 

pertvaros dviejose 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse (2019-12-31). 

 

1.3.1.4.Suorganizuota 

ne mažiau 20 

patyriminių veiklų 

miesto socialinėse 

erdvėse. 

1.3.1.1. Tyrimas atliktas 2019-03-  

Pristatytas bendruomenės 

susirinkime (2019-05-30 Nr. BS-

2), Šiaulių regiono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogams 

organizuotose metodinėse dienose 

,,Nesumokyklinta vaikystė – 2019“ 

(2019-05-22,23), respublikinėje 

metodinėje – praktinėje 

konferencijoje Telšiuose (2019-11-

14). 

1.3.1.2. 2019-12-27 socialinio 

pedagogo kabinete įrengtas 

multisensorinis kambarys. Įsigyta 

šviesos stalai, relaksacinės 

lempos, šviečiančios kaladėlės, 

sėdmaišiai.  

1.3.1.3. Multifunkcinė pertvara 

įrengta ankstyvojo amžiaus 

grupėje. 

Pertvara skirta motoriniams, 

sensoriniams vaikų gebėjimams 

lavinti. 

1.3.1.4. Suorganizuota daugiau 

nei 20 patyriminių veiklų miesto 

ir rajono socialinėse erdvėse: 

Kurtuvėnų regioniniame parke, 

Kairių mini zoologijos sode, ŠU 

botanikos sode, Šiaulių miesto 

Frenkelio viloje, pakrantėje prie 

Talkšos ežero, Vaikų ir jaunimo 

laisvalaikio parke ,,Beržynėlis“, 

Šiaulių miesto koncertinėje 

įstaigoje „Saulė“,   Vilniaus g. 



247 (Dailės galerijos) ant bulvaro 

pakilos, šalia skulptūros ,,Batas“, 

Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje 

bibliotekoje, ,,Spindulio“ 

bibliotekoje, ŠU, Šiaulių aklųjų ir 

silpnaregių kultūros centre, Vinco 

Kudirkos progimnazijoje, Šiaulių 

teniso mokykloje, regbio ir žolės 

riedulio akademijoje ,,Klevas“, 

Atžalyno sporto mokyklos 

irklavimo bazėje, lengvosios 

atletikos manieže, Šiaulių miesto 

aikštėje, miesto turguje, PC 

,,Tau“, darbo rinkos mokymo 

centre, kirpykloje. 

Gyvenimas 

mokykloje 

1.4. Plėtoti 

bendruomenės 

narių saviraiškų 

dalyvavimą 

įvairiose 

veiklose. 

1.4.1. 

Užtikrinta 

neformaliojo 

švietimo 

paslaugų 

vaikams 

įvairovė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. 

Plėtojama tėvų 

į(si)traukimo į 

lopšelio-

darželio 

veiklas formų 

įvairovė.  

 

1.4.1.1. Vaikų, 

dalyvaujančių 

neformaliojo švietimo 

veiklose dalis,  60%. 

 

 

1.4.1.2.  Neformaliojo 

švietimo veiklos 

orientuotos į silpnąsias 

vaikų pasiekimų sritis: 

sakytinė ir rašytinė 

kalba, skaičiavimas ir 

matavimas.  

 

 

 

1.4.2.1. Organizuoti 2 

interaktyvūs, pažintiniai 

bendruomenės 

susirinkimai miesto 

socialinėse erdvėse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.2. Organizuotos 5 

pilietinės / socialinės 

akcijos lopšelyje-

darželyje, mikrorajone 

ir mieste  (2019 m. 

vasario, kovo, 

1.4.1.1. 60% vaikų, dalyvauja 

neformaliojo švietimo veiklose: 

anglų kalba-31,šokiai-20 

,futbolas-20, 

šaškės-8. Sudarytos patalpų 

nuomos sutartys. 

1.4.1.2. 2019-09 mėn. organizuota 

tėvų apklausa, neformaliojo 

švietimo veiklų mugė.  

Pasiūlytos į silpnąsias vaikų 

pasiekimų sritis orientuotos 

neformaliojo švietimo veiklos: 

Robotika, Mintinas skaičiavimas 

NUMICON. Norinčių dalyvauti 

jose nebuvo. Keletas tėvų vaikams 

parinko šaškių būrelį. 

1.4.2.1. 2019-05-30 patyriminė 

veikla lopšelio-darželio 

bendruomenei ,,Smagu patirti ir 

atrasti“. Susirinkimas 

organizuotas Kurtuvėnų 

regioninio parke. Vaikų 

pasiekimai aptarti netradicinėje 

erdvėje.  

2019-11-28 muzikinė interaktyvi 

pasaka ,,Žibinto šviesa“. 

Susirinkimas organizuotas 

netradicinėje erdvėje, Vilniaus g. 

247 ( Dailės galerija), ant bulvaro 

pakilos, šalia skulptūros ,,Batas“. 

1.4.2.2. 2019-03-20 socialinė 

akcija ,,Veiksmo savaitė be 

patyčių“; 

2019-03-08 pilietinė akcija - 

,,Lietuva – esu dalelė tavęs“; 

2019-09-19 socialinė akcija - 

,,Diena be automobilio“; 



balandžio, rugsėjo, 

gruodžio mėn.). 

2019-09-26 pilietinė akcija - 

pleneras ,,Rudens mozaika 2019“. 

Tegul žydi laisvė“. 

2019-11-28 paramos akcija -

,,Laimės keksiukai“. 

Lyderystė ir 

vadyba 

1.5. Telkti 

bendruomenę 

mokymui(si) ir 

asmeniam 

tobulėjimui. 

1.5.1. 

Tobulintos 

bendruomenės 

narių 

kompetencijos. 

 

1.5.1.1. Vykdoma 

tinklaveikos programa, 

bendruomenės 

mokymosi programa, 

tėvystės įgūdžių 

mokymo programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.2. Pedagogų, 

dalyvaujančių 

skaitmeninio 

kompetencijų 

tobulinime dalis – 50%.  

1.5.1.1. Bendradarbiauta su 

Šiaulių Pedagogine psichologine 

tarnyba; sveikatos priežiūros 

institucijomis: Šiaulių visuomenės 

sveikatos biuras, Šiaulių 

visuomenės sveikatos centras; 

Šiaulių miesto  ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis, diegiančiomis 

LEAN vadybos sistemą: „Trys 

nykštukai“,  „Dainelė“, 

„Bangelė“, „Kūlverstukas“, 

Kretingos miesto lopšelis-darželis 

,,Žibutė“, Klaipėdos miesto  

lopšelis–darželis ,,Šaltinėlis“; 

Šiaulių miesto bendrojo ugdymo 

įstaigomis: Vinco Kudirkos, 

Ragainės, Medelyno  

progimnazijos; sporto centrais: 

Sporto mokykla ,,Klevas“, Šiaulių 

teniso akademija, Šiaulių 

lengvosios atletikos ir 

sveikatingumo centras, Sporto 

mokykla ,,Atžalynas“; Šiaulių 

universitetu, Šiaulių valstybine 

kolegija, Darbo rinkos mokymo 

centru; nevyriausybinėmis 

organizacijomis: VšĮ ,,Sielos 

harmonija“, ŠU Botanikos sodo 

draugų klubas.  

Vyko mokymai bendruomenės 

nariams: 2019-10-16 ,,IKT 

panaudojimo galimybės“ 

(pedagogams); 2019-05-07 

,,Laiku atpažinti ir padėti“ 

(tėvams); 2019- 05-12,,Pirmoji 

pagalba nukentėjusiam“ (visiems 

darbuotojams); 2019-06 04 ,,Kaip 

elgtis?“ (vaikams).   

Nuo 2019-04-01 iki 2019-06-30 

įgyvendinta tėvystės įgūdžių 

programa ,,Pirmieji žingsniai 

darželyje“. 

1.5.1.2. 50% pedagogų (auklėtojų) 

dalyvavo skaitmeninių 

kompetencijų tobulinimo 

mokymuose “ Informacinių 



 

 

 

 

 

 

1.5.1.3. Vykdomas   

Švietimo ir mokslo 

ministerijos Švietimo 

aprūpinimo centro 

projektas „Lyderių 

laikas 3“. Bendravimo 

ir bendradarbiavimo 

kompetencija, kuriant 

saugią ir mokymąsi 

skatinančią ugdymosi 

aplinką (2019-04-04). 

komunikacinių technologijų 

naudojimas švietimo įstaigose”.  

Sudarytos galimybės dviem 

lopšelio-darželio pedagogėm vesti 

mokymus “Žaidžiu mokausi”.   

1.5.1.3. 2019-04-04 

bendradarbiauta vykdant 

nacionalinį projektą  ,,Lyderių 

laikas 3” stažuočių Šiaulių miesto 

savivaldybėje etape. Palangos 

miesto savivaldybės dalyviams 

pristatyta lopšelio-darželio 

,,Coliukė” patirtis ,,Bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencija, 

kuriant saugią ir mokymąsi 

skatinančią ugdymosi aplinką”. 

 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 
(pildoma kartu su savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovu) 

  

2.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, darbuotojų kaita ir jų trūkumas) 

2.2. Keisis arba nebus priimti teisės aktai 

2.3. Negautas finansavimas 

 

Savivaldybės meras              Artūras Visockas  

  

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto departamento 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                            Edita Minkuvienė 

   

          

     Direktorė                                                                        Eugenija Vaičaitytė 

  

 

 


