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VIZIJA 

Lopšelis - darželis „Coliukė“ šiuolaikiška ikimokyklinė ugdymo įstaiga, orientuota į patirtinį bendruomenės ugdymą/si.  

MISIJA  

Organizuojame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų visuminį ugdymą; kuriame sąlygas, padedančias tenkinti prigimtinius, 

kultūros, etninius, socialinius ir pažintinius poreikius; skatiname pedagogų kūrybiškumą, profesionalumą; plėtojame demokratiškus santykius 

bendruomenėje; teikiame specialiąją pedagoginę ir socialinę pagalbą vaikui ir šeimai; kartu su šeima rengiame vaiką darniam socialiniam 

gyvenimui; puoselėjame unikalias įstaigos tradicijas. 

VEIKLOS PLANO TIKSLAI 

Gerinti ugdymo kokybę  

Lopšelio-darželio „Coliukė“ materialinės ir techninės bazės stiprinimas 

VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų, projektų įgyvendinimas 

2. Vaiko asmenybės ūgties pamatavimo sistemos tobulinimas 

3. Dinamiškos, funkcionalios, atviros ugdymosi aplinkos plėtojimas 

4. Veiksmingesnių darbo būdų, nuolat įsivertinant, mokantis, dalijantis gerąja patirtimi diegimas 

FILOSOFIJA 

Lopšelis-darželis „Coliukė“ analizuoja ir vertina pokyčius vykstančius visuomenėje ir kuria prasmingų pokyčių įgyvendinimo strategijas.  

Vaiko ugdymas – vientisas procesas, paremtas saviaukla, natūralia vaiko prigimtimi, individualumu. Vaikas gali laisvai rinktis veiklą, turi 

galimybę samprotauti, daryti sprendimus, taisyti klaidas ir tokiu būdu programuoti ir formuoti savo asmenybę. Pripažįstama vaikų kultūra, 



kaip vertybė, o vaikai – kaip aktyvūs bei išradingi savo aplinkos kūrėjai. Bendruomenės nariai jaučiasi saugūs, veikia pagalbos teikimo ir 

bendruomeninių poreikių tenkinimo sistema. Dėmesys žmogiškiesiems ištekliams – darbuotojų pripažinimui, motyvavimui, nuolatiniam 

tobulėjimui, profesinės kompetencijos kėlimui. Bendruomenės nariai didžiuojasi ikimokykline įstaiga, dalyvauja kuriant jos politiką bei jos 

įgyvendinimo strategiją ir prisiima už tai atsakomybę.  

                       

Veiklos pavadinimas 

 

Tvirtinamas

varstoma 

aptariama 

 

Vykdytojai 

ir partneriai 

Data 

 
Laukiami rezultatai 

Tikslas: Gerinti ugdymo kokybę 

1. 1. uždavinys: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų, projektų įgyvendinimas 

 1. Ugdymo programų 

įgyvendinimas 

Pedagogų 

tarybos 

posėdyje 

patvirtintas  

pažintinės 

veiklos 

planas 

 
Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  
 

2020-02 

2020-09 

2020-05 

 

2020 -02 

2020-09 

2020-05 

 Įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo programa „Nuo... 

iki“, priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. 

Patvirtinti patirtinės veiklos projektai, pažintinės veiklos 

planas. 

 Vykdyta programų turinio planavimo ir  

įgyvendinimo stebėsena, į ugdymo turinį integruojami  

projektai, programos. Atsižvelgiama į SUP vaikų 

ugdymo ypatumus. 



   Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

20200-06 

2020-10 
 Atliekamas nuolatinis individualias vaiko galias 

pasiekimų ir pažangos stebėjimas, fiksavimas 

analizavimas. 100% pasiekimų vertinime dalyvauja 

tėvai (globėjai). Vykdyta stebėsena. 

   Svarstoma 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje 
Aptarta 

metodinės 

grupės 

posėdyje 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

2020-12 

 

2020-05  

2020-12 

 Įgyvendinti ne mažiau kaip 3 patirtiniai,  

interaktyvūs, kontekstualūs tarptautiniai „eTwinning“ 

projektai. Gerosios patirties sklaida įstaigos 

pedagogams MGP, portale ikimokyklinis.lt  ir kt. 

   Patvirtinta 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

2020  Parengtas, direktoriaus įsakymu patvirtintas   

„Ugdymo pakopų dermės planas“ (UPDP). Vykdytos 

priemonės pedagogams, tėvams. Plano grįštamasis 

ryšys aptartas PTP. 

 2. SEU ir ankstyvosios 

prevencijos programų 

integravimas  

Pristatyta 

pedagogų 

tarybos ir 

darželio 

tarybos 

posėdžiuose 

Aptarta 

metodinės 

grupės ir 

VGK 

pasitarime   

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

socialinis 

pedagogas,  

pedagogai 

2020  Įgyvendintos 2 prevencinės programos: „ Patyčių ir  

smurto prevencijos ir intervencijos“ ir „Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos“. Dalyvauja 65 % 

bendruomenės narių.   

       Prisijungta prie Europos sąjungos programos  

„ERASMUS+KA2“ Socio - emocinių įgūdžių 

ugdymo projekto. Pedagogams ir tėvams parengta 

metodinė medžiaga, rekomendacijos, sukurta 



mobilioji programėlė, vykdytos emocinio intelekto 

ugdymo veiklos 5-6 metų amžiaus vaikams, 

organizuotas veiklų, rezultatų viešinimas, vaikų 

testavimas. 

 Dalyvauta Lietuvos socialinio emocinio ugdymo  

asociacijos organizuotoje draugiškoje SEU 

olimpiadoje „Dramblys“. 

 Vykdyta ,,Kimochi“ socialinio emocinio ugdymo  

programa (Svajoklių gr.). 

 3. STEAM veiklų 

integravimas 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose  

 

Svarstyta 

pedagogų 

tarybos 

posėdžiuose  

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

darbo grupė 

2020-01 

 

 

 

 

 

2020-12 

2020 12 

 

Iki 2020 12 

 

 Patvirtinti STEAM tinklo dalyviai. Direktoriaus  

įsakymu patvirtintas STEAM veiklos planas. Vykdyta 

STEAM veiklų gerosios patirties sklaida įvairiuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įstaigoje, mieste, 

respublikoje.  

 STEAM veiklų planas įgyvendintas 95 % . 

 Pateikta STEAM veiklų ataskaita. 

 Įrengta mini laboratorija, sudarytos sąlygos  

vaikams tyrinėti ir eksperimentuoti. 

 Parašyta paraiška lauko tyrinėjimo erdvės projekto 

finansavimui gauti. 

 4. Patyriminių projektų 

integravimas 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarime 
Pedagogų 

tarybos 

protokolai. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

darbo grupė, 

2020-05 

2020-09 

2020-12 

 Įgyvendinti 4 patyriminės veiklos projektai ,,Bandau, 

tyrinėju, atrandu: žiema, pavasaris, vasara, ruduo“. 

 5. Fizinio aktyvumo 

skatinimas 

Patvirtinta 

darželio 

tarybos 

posėdyje 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

darbo grupė 

VSPS 

2020-02  Paraiškos „Aktyvios mokyklos statusui“  

pateikimas. 

 Prisijungimas prie fizinį aktyvumą skatinančių  

mokyklų.  

 Direktoriaus įsakymu paskirti asmenys atsakingi už  

fizinį aktyvumą įstaigoje 



   Pristatyta 

darželio 

tarybos 

pasitarime  

Patvirtinta 

pedagogų 

tarybos 

protokolai 
Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Darbo grupė 

2020 visus 

metus 

 

 

 

2020 12 

 

Atlikta situacijos analizė/įsivertinimas: 

 Vaikų ir kitų bendruomenės narių fizinio  

aktyvumo, sveikos mitybos įpročių formavimo į ugdymo 

turinį įtraukimas.  

 Fizinio aktyvumo metodų ir formų taikymas  

organizuojant sveikatos stiprinimo veiklas.  

 Įstaigoje vykdomų sveikatos stiprinimo  

priemonių įsivertinimas. 

   Pristatyta 

pedagogų 

tarybos 

posėdžiuose 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

VSPS, IU 

auklėtojai, 

PU 

pedagogai 

2020-06 

2020-12 

 

 

2020  

 

 

 

 

 1 kartą per savaitę visose grupėse organizuojami  

vaikų sveikatos ir saugumo užsiėmimai  

   Patvirtinta 

pedagogų 

tarybos 

susirinkime 
Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Darbo grupė 

 

2020  

 
 Dalyvaujama Nacionaliniame Sveikatos  

stiprinančių mokyklų tinkle. 

 Įgyvendinamos vaikų sveikatos stiprinimo  

programos „Sveikata nuo mažens“ priemonės ne mažiau 80 

%. 

   Aptarta 

darželio 

tarybos 

posėdyje 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020-10  Vykdyta fizinio aktyvumo stebėsena.  

  Pedagogai aktyvias veiklas įtraukia į ugdymosi 

procesą, (neįskaitant kūno kultūros veiklų), kad 

vaikai mažintų ilgo sėdėjimo tukmę.  



Pedagogų 

tarybos 

posėdis 
Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

Darbo grupė  Ne mažiau kaip 30 % tėvų ir 50 % darbuotojų 

dalyvauja organizuojamose sveikatą stiprinančio 

fizinio aktyvumo veiklose. 

 Visi vaikai kasdienei fizinei veiklai skiria ne mažiau 

kaip 60 min. 

1. 2. uždavinys: Vaiko asmenybės ūgties pamatavimo sistemos tobulinimas 

   Aptarta 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

pedagogai, 

pagalbos 

vaikui 

specialistai, 

meninio 

ugdymo 

mokytojas 

2020-05 

2020-09 
 Padaryta pažanga skaičiavimo ir matavimo, sakytinės 

ir rašytinės kalbos  srityse 12 %. 

Vaikų pasiekimai ne žemesni nei miesto vidurkis 

   Aptarta  

pedagogų 

tarybos 

susirinkimuo

se 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui  

pedagogai, 

pagalbos 

vaikui 

specialistai 

2020-09 

2020-12 
 Vaikų pasiekimų vertinimas, silpnų pasiekimų sričių 

nustatymas, priemonių plano, pasiekimams gerinti, 

rengimas. 

   Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui  

pedagogai, 

pagalbos 

2020 Grupių ugdomuosiuose planuose nustatyti prioritetai, 

parengtas ir įgyvendintas priemonių planas, 

atsižvelgiant į vaikų pasiekimų silpnąsias sritis. 

Vykdyta stebėsena aptariata metodinės grupės 

pasitarimuose, svarstyta pedagogų tarybos 

posėdžiuose. 



vaikui 

specialistai 

   Pristatyta 

darželio 

tarybos 

susirinkime  

Aptarta 

pedagogų 

tarybos 

susirinkime 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui  

pedagogai 

2020-05 

2020-09 

2020-12 

 100% tėvų dalyvauja vaikų pasiekimų vertinime 

 100%  5-6 metų amžiaus vaikų dalyvauja vaikų 

pasiekimų vertinime 

100% specialistų dalyvauja vaikų pasiekimų 

vertinime. 

   Pristatyta 

bendruomenė

s susirinkime. 

Pedagogų 

tarybos 

posėdyje 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020 11 

 

 

 Atliktas „4-6 m. vaikų fizinio pajėgumo įvertinimas“.  

   Aptarta 

darželio 

tarybos 

posėdyje  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020 12  Skatinta tėvų savanorystės, dalyvaujant ugdymo procese 

bei aplinkos kūrime. 

  Interaktyvus 

bendruomenės 

susirinkimas „Mano 

vertybinės nuostatos“  

Aptarta 

darželio 

tarybos 

posėdyje  

Susitarta 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas

‘ 

Darželio 

tarybos 

pirmininkas 

 

2020 01 

2020-12  
 Susitarta dėl atnaujintų lopšelio-darželio vertybinių 

nuostatų, vizijos, misijos. Vykdytos tėvų, darbuotojų, 

vaikų apklausos/refleksijos.  



  Tėvystės įgūdžių 

programa 

Pristatyta 

pedagogų 

tarybos 

posėdis   

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

auklėtojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

meninio 

ugdymo 

mokytojas 

2020-09  

2020 03-07 

mėn. 

 Tėvystės įgūdžių programoje dalyvauja ne mažiau kaip 

70% naujai lopšelį-darželį pradėsiančių lankyti ugdytinių 

tėvaų (globėjų) ir 70% būsimų ugdytinių. Projekto 

priemonės bus įgyvendintos 70 %. 

 Atlikta socialinio pedagogo apklausa ,,Pirmieji žingsniai 

darželyje“ (tėvams). 

  SKU modelio 

įgyvendinimas 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

socialinė 

pedagogė 

 

 

2020 11   Įgyvendintas socialinių kompetencijų ugdymo sistemos 

(SKU) modelis (ne mažiau kaip 5 veiklos). 

 Atlikta SKU modelio įgyvendinimo refleksija. 

   Pristatyta 

darželio 

tarybos 

posėdyje  

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

pedagogai 

2020 12   Vykdyta tėvų, darbuotojų, vaikų savanoriška veikla: ne 

mažiau kaip 3 pilietinės/socialinės akcijos (“Atmintis 

gyva, nes liudija”, “Širdelė Lietuvai”, “Darom” ir t.t.), 2 

talkos, 2 kūrybinės dirbtuvės (“”Žibintų dirbtuvėlės”, 

“keksiukų kepyklėlė”), 2 miesto renginiai/plenerai ( 

“Rudens mozaika”, “ Žibinto šviesa”), 2 sporto renginiai 

(“Mažoji mylia”, “ Spostadieniai”), (žygiai, išvykos, 

sporto šventės ir kt.).  

  Renginių plano 

įgyvendinimas 

Aptarta 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

darbo grupė 

 

 

2020-11  Ne mažiau 85% 100 % įgyvendintos renginių plano 

veiklos. 

 Atlikta renginių plano kokybinė ir kiekybinė 

įgyvendinimo analizė. Pristatyta bendruomenės 

susirinkime. 

1. 3. Sistemingas ir veiksmingas švietimo pagalbos kiekvienam vaikui teikimas 



 1. Inovatyvių ir 

interaktyvių metodų 

taikymas teikiant 

specialiąja pedagoginę 

pagalbą 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

Vaiko 

gerovės 

komisijos 

posėdžiai 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

pagalbos 

vaikui 

specialistai 

2020-06 

2020-10 

 

 Specialistai veda užsiėmimus panaudodami IKT. 

Gerosios patirties sklaida. 

 Dalyvauja projektuose, renginiuose, skirtuose SUP 

vaikams. Gerosios patirties sklaida. 

 

 

 2.  Pedagogų ir vaikų 

tėvų 

bendradarbiavimo 

skatinimas siekiant 

rezultatyvaus darbo 

Pedagogų 

tarybos 

posėdis  

Vaiko 

gerovės 

komisijos 

posėdžiai 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

darbo grupė 

pagalbos 

vaikui 

specialistai 

 

2020-05 

2020-01 

 

2020 -05 

2020-01 

 Visiems vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, parengtas Pagalbos vaikui planas, vertintas 

grįžtamasis ryšys (2 kartus metuose, žiemą ir 

pavasarį).  

   Pedagogų 

tarybos 

protokolai 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

Vaiko 

gerovės 

komisijos 

protokolai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

darbo grupė 

pagalbos 

vaikui 

specialistai 

2020  100 % tėvų, kurių vaikams skirta švietimo pagalba,  

ir 100 % auklėtojų bendradarbiauja su specialistais, 

siekiant rezultayvaus darbo (bendradarbiavimas 

fiksuojamas specialistų dienynuose). 

 3.  Ankstyvojo amžiau 

vaikų kalbos ir 

komunikacijos 

sutrikimų prevencijos 

užtikrinimas 

Aptarta 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje 

Direktorius 

Pagalbos 

vaikui 

specialistai 

2020-02 

 

 

 

 Padidintas švietimo pagalbos specialisto (logopedo) 

etatas nuo 1,25 et. iki 1,75 et. 



   Vaiko 

gerovės 

komisijos 

protokolai 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

darbo grupė 

pagalbos 

vaikui 

specialistai 

2020-11  Teikiama intensyvi logopedo pagalba vaikams. 

 Vykdytas tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią 

kalbą“, užtikrinta ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų prevencija. 

 Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų prevencijos refleksija. 

1. 4. Dinamiškos, funkcionalios, atviros ugdymosi aplinkos plėtojimas 

 1.   Ugdomosios veiklos 

erdvių ir lauko 

teritorijos kokybės 

į(si)vertinimas 

Pristatyta 

darželio 

tarybos 

posėdyje 

Aptarta 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

pedagogai 

 

2020-12  Atliktas ugdymo(si) priemonių, ugdomosios veiklos 

erdvių ir lauko teritorijos kokybės įsivertinimas. 

Svarstyta darželio ir pedagogų tarybos posėdyje. 

Įžvalgos ir perspektyvos pateiktos bendruomenei. 

 Atnaujintas Lauko ir vidaus aplinkų projektas 

,,Aplinka ugdo“ . 

 

   Pristatytas 

tyrimas 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 pedagogai 

 

2020-11  Ne mažiau kaip 20 % lopšelį-darželį lankančių vaikų 

tėvų, 40 % darbuotojų, 30% vaikų dalyvauja 

ugdymo(si) aplinkos kūrimo kūrybinėse dirbuvėlėse 

,,Aplinka ugdo”. 

 Vaikų ir kitų bendruomenės narių dalyvavimas 

ugdymo(si) aplinkos kūrime: 

 2. Mini laboratorijos 

įrengimas 

Pristatyta 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020-11  Įrengta mini laboratorija vidaus erdvėse. 

 Sudarytos sąlygos vaikams tyrinėti ir 

eksperimentuoti bet kuriuo metų laiku, bet kokiu oru. 



 3. Išvykų, patyriminių 

veiklų organizavimas 

įstaigos ir miesto 

socialinėse erdvėse 

Pristatyta 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

darbo grupė 

 

2020-03  Plečiama ugdymo(si) ,,be sienų“ strategija. 

Ugdymo(si) procesas plėtojamas įvairios 

netradicinėse įstaigos erdvėse tokiose, kaip 

koridorius, laiptinės, miegamojo patalpos, 

prausyklos, kiemo erdvėse bei miesto socialinėse 

erdvėse ir pan.  

 Suorganizuota ne mažiau 20 patyriminių veiklų 

miesto socialinėse erdvėse. 

 Vykdyta stebėsena. 
1. 5. Veiksmingesnių darbo būdų, nuolat įsivertinant, mokantis, dalijantis gerąja patirtimi diegimas 

 1.  Aptarta 

darželio 

tarybos 

posėdyje 

Pristatyta 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje   

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

2020-12 

 

 

 

2020-11 

 Vykdomas ES projektas 09.2.1.- ESFA-K-728-02-

0067 ,,LEAN modelio diegimas Šiaulių miesto 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“. 

 36 % darbuotojų dalyvauja LEAN mokymuose. 

     2020  Vadovaujama projektui. Organizuoti patyrusių 

užsienio ir Lietuvos ekspertų mokymai, 

konsultacijos, pateikti sėkmės pavyzdžiai, kaip 

LEAN vadybos sistema veikia ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose. 

     2020  Sudaryta tikslinė 14 darbuotojų grupė, kurie mokomi 

(Asaichi) susirinkimų ir problemų kėlimo, (PDSA) 

problemų sprendimo, (Kaizen Teian) visų darbuotojų 

įsitraukimo, asmeninės atsakomybės metodų. 

 2.  Svarstyta 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje 

 2020-02  Parengta bendradarbiavimo programa  

„Nesumokyklinta vaikystė“ orientuota į  bendradarbiavimą 

su tėvais, kolegialų mokymąs(si) ir įstaigos tinklaveiką.  



 3.  Pristatyta ir 

aptarta 

pedagogų 

tarybos 

posėdyje 

 2020-03 

 

 

 Išplėtotas tikslinės pagalbos socialinės  

partnerystės tinklas, sudarytos mažiausiai 2 tikslinės 

pagalbos bendradarbiavimo sutartys, siekiant 

bendradarbiauti Steam ir fizinio aktyvumo srityse. 

 

 4.  Svarstyta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui  

pedagogai 

 

2020 09 

 

2020-04  

 

2020-10  

 Metodinės dienos „Vaikų maitinimo organizavimo 

geros praktikos pavyzdžiai“.   

 Respublikinė konferencija „Emocinis intelektas 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“. 

 Respublikinių metodinių dienų „Vaikų fizinio 

aktyvumo ir judėjimo poreikio tenkinimas lopšelyje-

darželyje ir už jo ribų“. 

 5.  Pedagogų 

tarybos 

posėdis  

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

 2020-02 

 
 Atnaujintas ir aptartas pedagogų tarybos  

posėdyje lopšelio-darželio „Coliukė“ pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas  

 Atnaujinta pedagogų kvalifikacijos  

tobulinimo programa. 

 6.  Darželio 

tarybos 

protokolai 

Pedagogų 

tarybos 

protokolai 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

 

 2020 

 
 Ne mažiau kaip 3 % pedagogų dalyvavimas   

kvalifikacijos tobulinimo programose susietose su vaikų 

sveikatos stiprinimu. 

 Ne mažiau kaip 50 % pedagogų dalyvavimas  

STEAM kompetencijų tobulinimo programose. 

 Ne mažiau 2% darbuotojų dalyvavimas Bendravimo  

ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimo programose. 

 Kompetencijų, reikalingų darbui su SUP  

vaikais, tobulinimo programose. 

 Ne mažiau kaip 80 proc pedagogų dalyvavimas  

nuotolinėse mokymos(si) programose  

 

 



2 Tikslas: 

1.  Lopšelio-darželio „Coliukė“ materialinės ir techninės bazės stiprinimas 

 1. Teritorijos dangų 

atnaujinimas (50 %):  

guminės dangos (apie 

80 kv.m.) ploto 

įrengimas 

Darželio 

tarybos 

protokolai 

Pedagogų 

tarybos 

protokolai 

 

Ūkio vedėjas 2020  Sutvarkytas (apie180 kv.m.) lauko teritorijos danga 

plotas užtikrins ugdytiniams žaidimų ir pasivaikščiojimo 

lauke kokybę ir saugumą, valymo ir priežiūros kokybę. 

Guminė danga (apie 150) aplink lauko žaidimo įrengimus 

apsaugos nuo kritimo, mažės traumų ir nelaimingų 

atsitikimų rizika. 

 2. Techninės įrangos 

aptarnavimo, 

priežiūros ir saugumo 

užtikrinimas 

Darželio 

tarybos 

protokolai 

Pedagogų 

tarybos 

protokolai 

 

Ūkio vedėjas 2020  100% užtikrinamas reikalingos techninės įrangos 

aptarnavimas, priežiūra ir saugumas Lėšos naudojamos 

įrangos ir inventoriaus remonto, tyrimų, patikrų, kilimėlių 

nuomos, atliekų išvežimo, dezinfekcijos deratizacijos, 

pastato apsaugos ir kt. paslaugų apmokėjimui. 

 3. Lauko ir vidaus 

edukacinių aplinkų 

modernizavimas 

Darželio 

tarybos 

protokolai 

Pedagogų 

tarybos 

protokolai 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

Ūkio vedėjas 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2020  Modernios ,,Nykštukų “ grupės patalpos bus 

pritaikytos šiuolaikiškiems vaiko poreikiams: multifunkcinės 

pertvaros taps  interaktyvios, funkcionalios, estetiškos, 

pagerės patalpų sanitarija, higiena, saugumas. Atnaujintos 

lauko erdvės. 

 4. Techninės įrangos, 

priemonių 

modernizavimas ir 

pažintinės veiklos 

organizavimas 

Darželio 

tarybos 

protokolai 

Pedagogų 

tarybos 

protokolai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

2020  Įsigyta techninė įranga bei ugdymo priemonės įgalins 

į ugdymo turinį integruoti naujas technologijas. Edukacinės 

pažintinės išvykos plėtos vaikų patyriminę veiklą. 



Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

 5. Žaislų, žaidimų, 

ugdymo, meninių, 

didaktinių priemonių, 

sporto inventorius, 

spaudinių 

atnaujinimas 

Darželio 

tarybos 

protokolai 

Pedagogų 

tarybos 

protokolai 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

2020  10 procentų atnaujintos ikimokyklinio ugdymo 

priemonės padės plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų fizines, socialines-emocines, pažintines, 

kūrybines galias bei ugdyti aktyvų, smalsų, savo gebėjimais 

pasitikintį, pažinti ir mokytis norintį vaiką. 

 6. Ugdomosios veiklos 

erdvių ir lauko 

teritorijos kokybės 

į(si)vertinimas 

Darželio 

tarybos 

protokolai 

Pedagogų 

tarybos 

protokolai 

Aptarta 

metodinės 

grupės 

pasitarimuose 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

2020 12 Įstaigoje atliktas ugdymo priemonių įsivertinimas, 

padės sukurti lopšelio-darželio aprūpinimo būtiniausiomis 

ugdymo priemonėmis programą. Įvertintas grupių ir lauko 

teritorijos ugdomųjų veiklos erdvių mobilumas, 

funkcionalumas, erdvių panaudojimo veiksmingumas, 

saugumas, kiek/kaip veiklos erdvės ir priemonės tenkina 

vaikų poreikius, atitinka vaikų amžių ir raidą. 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 


