
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,COLIUKĖ“, 190526047 

 

PATVIRTINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Coliukė“ 

direktoriaus 2020 m. ____________ d. 

įsakymu Nr. V- 

      

 2021–2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (05) 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-325 patvirtino 2015–

2024 metų Šiaulių miesto strateginį plėtros planą. Šio plano pagrindu parengtas Šiaulių miesto savivaldybės 

2020–2022 metų strateginis veiklos planas, kurio tikslas - „Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių 

švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę“. Įgyvendinant Šiaulių miesto 

savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano minėtą tikslą, parengtas Šiaulių lopšelio-darželio 

„Coliukė“ 2021–2023 metų strateginis veiklos planas. 

Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis 

juridinis asmuo. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, 

biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Civiliniu kodeksu, Darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybine švietimo strategija 2013–2022 m., Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

priimamais sprendimais, kitais švietimui aktualiais dokumentais bei lopšelio-darželio „Coliukė“ nuostatais. 

Lopšelio-darželio buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartais, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės 

apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu 

ir kitais teisės aktais bei lopšelio-darželio „Coliukė“ buhalterinės apskaitos politika.  

Lopšelis-darželis savo veiklą planuoja rengdamas trejų metų strateginį ir metinį veiklos planus. 

Lopšelio-darželio vizija: kryptingus pokyčius, besimokančią organizaciją, vaiko socializacijos sėkmę, 

šeimų ir vaikų poreikių skatinimą, saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką kurianti įstaiga. 

Situacijos analizė. 

Lopšelyje-darželyje veikia 6 grupės: 5 ikimokyklinio amžiaus (iš jų 2 lopšelio), ir 1 priešmokyklinio 

ugdymo grupė. Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdoma 112 vaikų. 

Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius nustatomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių 

gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu, priešmokyklinio ugdymo grupių 

skaičius nustatomas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Lopšelyje-darželyje tenkinamas poreikis 

ugdytis 0–5 metų vaikams.  

Lopšelyje-darželyje 2020 m. patvirtinti 29,5 darbuotojų etatai: pedagoginio personalo - 15,  

aptarnaujančio personalo - 14,5. Dirba 15 pedagogų ir 16 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Visi 

pedagogai yra atestuoti: 7 turi mokytojo, 5 vyresniojo mokytojo, 3 metodininko kategorijas.  Pedagogų ir 

kitų lopšelio-darželio darbuotojų profesinio tobulėjimo siekiama nuosekliai įgyvendinant kvalifikacijos 

tobulinimo planus. Įgyvendinamas Europos sąjungos fondų investicinis projektas ,,LEAN“ modelio diegimas 

Šiaulių m. ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“. Esame šio projekto vykdytojai. Du pedagogai atrinkti 

dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Nacionalinė švietimo agentūros vykdomame ES 

struktūrinių fondų projekte „Inovacijos vaikų darželyje“. 3% pedagogų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose susijusiuose su vaikų sveikata, daugiau kaip 50% kvalifikacijai skirtų lėšų panaudota 

nuotoliniam mokymuisi virtualioje erdvėje.  

Ugdomoji veikla ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse planuojama vadovaujantis 2007 

m. rugsėjo 1 d. parengta (2018 m. atnaujinta) ikimokyklinio ugdymo programa „Nuo...Iki“ ir 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Vykdomas individualios vaikų pažangos stebėjimas. Vaikų 

pasiekimai vertinami pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą. Vykdomas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų ugdymas. Lopšelyje-darželyje susitarta dėl ugdymo(si) kokybės. Vadovaujantis 

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija. Taikomas SKU modelis, esame STEAM mokyklų tinklo 

nariai, vykdomas STEAM veiksmų planas. Ugdymo turinį papildo socialinio ir emocinio ugdymo, 

sveikatinimo programos. Lopšeliui-darželiui suteiktas Sveikatos stiprinimo ir Aktyvios mokyklos statusas.   
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Išplėtotas IT naudojimas ugdymo proceso organizavimui. Ugdymo procese naudojamos interaktyvios 

lentos, planšetės, edukaciniai robotai. Kompiuterizuotos visos  pedagogų ir specialistų darbo vietos, veikia 

bevielis internetas, įdiegtas ir naudojamas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, sukurtos darželio ir atskirų 

grupių facebook, paskyros, per internetinę sistemą vykdomos apklausos, nuotoliniam ugdymui organizuoti 

naudojama ZOOM programa.  
Platus lopšelio-darželio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tinklas. Vykdoma tinklaveikos 

programa, kuri orientuota į bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais, kolegialų mokymąsi, lopšelio-darželio 

tinklaveiką. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais pagrįstas sutartimis, orientuotas į renginių 

organizavimą, šventes, išvykas, patirties sklaidą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, vaikų pasiekimus..  

Lopšelio-darželio veikla finansuojama iš Savivaldybės ir Valstybės biudžeto lėšų pagal asignavimų 

valdytojo patvirtintą sąmatą. Papildomos lėšos gaunamos iš rėmėjų, projektų ir 2% gyventojų pajamų 

mokesčio. 2020 m. lopšelyje-darželyje atnaujintos skaičiavimo ir matavimo, sakytinės ir rašytinės kalbos, 

problemų sprendimo, kūrybinei, meninei, pažintinei veiklai, reikalingos priemonės, įsigyti 2 kompiuteriai, 3 

planšetės, spausdintuvas,  vienoje grupėje pakeisti vaikiški baldai (staliukai ir kėdutės), pradėta rengti 

,,Išmanioji Coliuko laboratorija“, sumontuota multifunkcinė pertvara, atnaujinta 20 komplektų patalynės, 

grupėse pagal poreikį atnaujinti indai,  visos patalpos 100% aprūpintos sanitarinėmis higienos ir apsaugos 

priemonėmis, užtikrintas pastato ir techninės įrangos aptarnavimas, priežiūra bei saugumas, pakeistas lauko 

teritorijos apšvietimas. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-310 

skirtos papildomos investicijos (12,5 tūkst. Eur.) lauko žaidimų aikštelių modernizavimui (įrengta 145 m² 

minkštinanti danga, atnaujintos 2 lauko pavėsinės). 

Didelis dėmesys skiriamas veiklos įsivertinimui ir racionaliam tiek intelektualinių, tiek materialinių 

resursų naudojimui. Lopšelyje-darželyje sukurta pedagoginės ir ūkinės veiklos priežiūros sistema, veiklos 

kokybės įsivertinimą atlieka įsivertinimo darbo grupė. Atlikę 2020 metų tikslų, uždavinių ir priemonių 

įgyvendinimą, analizuodami dabartį bei žinodami ko norime, lopšelio-darželio „Coliukė“ strateginio plano 

stebėsenos darbo grupė atliko SSGG analizę, įvardijo lopšelio-darželio veiklos stipriąsias ir silpnąsias puses, 

kurios rodo lopšelio-darželio tobulinimo kryptį. 

Stipriosios pusės: 

Sėkmingai įgyvendinamas ugdymo turinys; pagerėjo ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų pokyčio 

vidurkis sakytinės, rašytinės, skaičiavimo ir matavimo, problemų sprendimo srityse lyginant  2019 m. 

gegužės mėn. su 2020 m. gegužės mėn. (pokytis + 0,19). Į ugdymo turinį integruojami 4 socialinio emocinio 

ugdymo projektai; 4 sveikatinimo programos; gauti 6 kokybės ženkleliai už Etwinning projektus; plėtojama 

sisteminė švietimo pagalba vaikams; kryptingas bendradarbiavimas su šeima; išplėtotas tikslinės partnerystės 

tinklas; įstaigos atstovavimas miestui (bendruomenės organizuojami miesto ir tradiciniai renginiai); 

įgyvendinamas ESFA projektas ,,LEAN modelio diegimas Šiaulių m. ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“; 

renovuotas lopšelio-darželio pastatas; atnaujintos lauko ir vidaus edukacinės aplinkos; modernizuotos su 

maistu susijusios patalpos ir įranga, lauko žaidimų aikštelės; pakeistas laiko teritorijos apšvietimas; 

vykdomos su COVID-19 pandemija susijusios prevencinės priemonės.  

Silpnosios pusės: 

Lėtas nesisteminis reagavimas į pasiekimų trūkumus, neišnaudotas darbuotojų potencialas dėl riboto 

įsitraukimo, iniciatyvumo, idėjų teikimo, pasikartojančių problemų toleravimo. Dalis ugdymo veiklų nėra 

pakankamai efektyvios, dalis laiko sugaištama neugdymo veikloms. Bendruomenė nėra aktyviai įsitraukusi į 

kokybės, įsivertinimo ir įrodymais grįstos vadybos kūrimo procesus. Menka neformaliojo vaikų švietimo 

veiklų pasiūla. Nepakankamai išplėtota STEAM veikla. Stiprintina įvairių sričių partnerystė, vaikų 

pasiekimų vertinimo sistema. Pedagogams  trūksta kompetencijų ir mokymų, kaip integruoti kompiuterines 

priemones į veiklas, kaip organizuoti nuotolinį ugdymą(si). Šalyje paskelbus karantiną, iššūkiu tapo 

nuotolinis vaikų ugdymas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų 

įgyvendinimas. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai 2019–2020 m. m. sudarė 28 proc. visų vaikų. 

Tobulintina ugdymo aplinka: modernių darbo vietų pedagogams sukūrimas, šiuolaikiškų priemonių 

kokybiškam ugdymui, STEAM veikloms organizuoti užtikrinimas. Higienos normos reikalavimų neatitinka 

60% kiemo dangos, vidaus patalpų elektros instaliacija, ventiliacija.  

Galimybės: 

LEAN vadybos sisteminis taikymas padės panaikinti esmines priežastis, kurios lemia žemesnius 

įstaigos veiklos ir ugdymo rezultatus. Bus diegiami trys ikimokyklinėms įstaigoms aktualiausi metodai: 

susirinkimų ir problemų kėlimo (Asaichi), problemų sprendimo (PDSA) ir visų darbuotojų įtraukimo 

patobulinimo idėjų teikimo dėka (Kaizen Teian). Galimybė taikyti duomenimis grįstos vadybos principus. 

Galimybė stiprinti pedagogų gebėjimus vertinti individualią vaiko pažangą. Dažnesnis individualios vaiko 
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pažangos stebėjimas ir pasiekimų vertinimas gali pagerinti ugdymo(si) rezultatus. Galimybė didinti vaikų 

motyvaciją matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų ir inžinerijos srityse ugdant praktinius 

vaikų gebėjimus lankantis socialinių partnerių laboratorijose, edukacinėse išvykose, kviečiantis mobiliąsias  

laboratorijas, plėtojant neformaliojo vaikų švietimo STEAM krypties programas. 

Lopšelio-darželio „Coliukė“ 2021-2023 strateginiai tikslai: 1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo poreikių tenkinimas. 2. Materialinės ir techninės bazės stiprinimas. Lopšelio-darželio prioritetai: 

ugdymo kokybės gerinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas. Įgyvendinant prioritetus yra siekiama 

geresnės ugdymo kokybės, orientuotos į ugdymo procesą, vaikų pasiekimų gerinimą, švietimo pagalbą 

vaikui, STEAM plėtrą, sveikatos stiprinimą, vaikų socialinių kompetencijų ugdymo modelio įgyvendinimą, 

pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, tikslinę partnerystę, saugią, modernią, šiuolaikišką 

ugdymo(si) aplinką. 

Šis planas dera su 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu, su Šiaulių miesto savivaldybės 

2010–2022 metų strateginio veiklos plano 2021 metų švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programos (08) aprašymu, Šiaulių miesto bendruomenės siekiais 2021 m., savivaldybės biudžeto pajamų ir 

kitų finansavimo šaltinių prognoze trejiems metams. 

 Lopšelio-darželio „Coliukė“ 2021–2023 metų strateginį veiklos planą rengė lopšelio-darželio 

„Coliukė“ direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-83 sudaryta darbo grupė. Lopšelio-darželio 

„Coliukė“ 2021–2023 metų strateginiam veiklos planui pritarė lopšelio-darželio taryba 2020 m. lapkričio 19 

d. posėdyje. 

 

II SKYRIUS 

 
TIKSLAS (01) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2020 metų 

faktas 

2021 

metų 

2022 

metų 

2023 

metų 

Pagerinti lopšelį-darželį lankančių ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimai sakytinė, rašytinės kalbos, skaičiavimo ir matavimo, 

problemų sprendimo srityse. Mato vienetas (pokytis +; )   

+ 0,19 + 0,19 + 0,25 + 0,3 

 
III SKYRIUS 

01 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

01.01. Uždavinys. Gerinti ugdymo kokybę.  

01.01.01. Ugdymo proceso, orientuoto į vaikų pasiekimų gerinimą, organizavimas. 

Įgyvendinant šį uždavinį, vykdomos ugdymo programos: Ikimokyklinio ugdymo programa 

„Nuo...Iki“ ir Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Ugdymo(si) turinys orientuotas į vaikų 

pasiekimus. Grupių ugdymo planuose nustatyti prioritetai, atsižvelgiant į vaikų pasiekimų sričių įvertinimo 

rezultatus. Sukurta 4-5 metų vaikų savęs vertinimo sistema. 2 kartus metuose vaikų pasiekimai analizuojami 

metodiniuose pasitarimuose, pedagogų tarybos posėdžiuose. 100% tėvų, švietimo pagalbos specialistų 

dalyvauja vaikų pasiekimų vertinime. Savo pasiekimus vertina 4-6 metų vaikai. Vaiko(-ų) pasiekimų 

vertinimo rezultatai aptariami su tėvais individualiai, grupių, visuotiniuose tėvų susirinkimuose. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimai su komentarais atliekami E-dienyne, priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas rašytinėse formose su komentarais. Vykdoma vaikų, 

turinčių, žemesnius pasiekimus ir vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, stebėsena, susitarta dėl 

pasiekimų matavimo dažnumo. Diegiamos naujos šiuolaikinės ugdymo(si) technologijos vaikų sakytinės ir 

rašytinės kalbos, skaičiavimo ir matavimo, problemų sprendimo kompetencijų gerinimui. 

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį integruojamos vaikų sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo, ekologinio ugdymo, aplinkosauginio ugdymo programos ir projektai. Dalyvaujama Etwinning 

tarptautiniuose projektuose. Esame STEAM mokyklų tinklo nariai, vykdomas STEAM veiksmų planas. Su 

socialiniais partneriais bei šalies pedagogais kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalinamasi darbo su vaikais, 

panaudojant STEAM elementus, patirtimi. Įgyvendinami 4 patyriminės veiklos projektai. Plėtojamos 

STEAM veiklų vykdymo galimybės lauko erdvėse. 2021 metais bus toliau tobulinama lauko orų stebėjimo 

stotelė, lauko eksperimentų, tyrinėjimų terasa, „Išmaniojo Coliuko laboratorija“, kuriose bus vykdomos 
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kryptingos STEAM bei informacinio mąstymo veiklos. Praktiniai vaikų gebėjimai matematikos, gamtos 

mokslų, informacinių technologijų ir inžinerijos srityse bus didinami lankantis socialinių partnerių 

laboratorijose, edukacinėse išvykose, kviečiantis mobiliąsias laboratorijas. Bus plėtojamos neformaliojo 

vaikų švietimo STEAM krypties programos, ugdymo procese planuojame naudoti ne mažiau, kaip 50% 

STEAM inovacinės veiklos.  

Įgyvendinant SKU modelį vadovaujamasi Šiaulių miesto vaiko ūgties koncepcijos nuostatomis. 

Bendradarbiaujama su Šiaulių miesto mokyklomis, kitomis įstaigomis. Įgyvendinama tėvystės įgūdžių 

programa. Organizuojami vaiko asmenybės ūgties tyrimai susiję su vaiko saviverte, savivoka, sėkme. 

Skatinamos tėvų ir pedagogų diskusijos, organizuojami susirinkimai, apklausos. Ne mažiau, kaip 60% tėvų 

įsitrauks į savanorišką lopšelio-darželio ugdymo erdvių kūrimo procesą, akcijas, renginius. Ne mažiau, kaip 

20 ugdomųjų veiklų per metus organizuojant įvairiose miesto socialinėse erdvėse ugdys vaikų  veikimo 

socialinėje aplinkoje gebėjimus, verslumą. Bus organizuojami tradiciniai renginiai bendruomenei bei  

miesto, šalies švietimo ir ugdymo įstaigoms. Tai tradiciniai renginiai: ,,Rudens mozaika“, ,,Žibinto diena“, 

Šiaulių dienos eisena, paramos-labdaros akcija „Laimės keksiukai“ valstybinės ir kitos šventės. Vaikai 

dalyvaus parodose, konkursuose, olimpiadose. 

Psichinės ir fizinės vaikų sveikatos stiprinimas bus vykdomas įgyvendinant 5 sveikatinimo 

projektus, socialinio ir emocinio ugdymo prevencijos programas bei ankstyvosios prevencijos programas 

(smurto ir patyčių prevencijai ir intervencijai, aplinkos taršos prevencijai ir saugumui, žalingų įgūdžių 

prevencijai ir kt.) Bus organizuojami ne mažiau, kaip 2 emocinės kompetencijos ugdymui, vaikų fizinės ir 

psichinės sveikatos stiprinimui skirti kvalifikacijos tobulinimo renginiai (konferencijos, mokymai, 

diskusijos, pokalbiai), bendradarbiaujama su 6 Šiaulių miesto sporto centrais, suteikiama vaikams galimybė 

lankyti plaukimo užsiėmimus, susipažinti su įvairiomis sporto šakomis (tenisas, irklavimas, futbolas ir t.t.), 

skatinama sveika gyvensena ir sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas (vaikai/šeima įsipareigoja aktyviai 

judėti ne mažiau 60 min. per dieną), bus toliau pildomas vaikų/šeimos fizinio aktyvumo dienoraštis, kuriama 

dinamiška, funkcionali vidaus ir lauko aplinka, vykdoma žaidimo aikštelių, patalpų, inventoriaus, baldų 

eksploatacinė apžiūra,  tėvai, darbuotojai, vaikai vertins ugdymosi aplinkos ergonomiškumą, funkcionalumą, 

mobilumą.  

 Lopšelyje-darželio sveikatinimui skirtos priemonės organizuojamos bendradarbiaujant su švietimo 

pagalbos specialistais, visuomenės sveikatos specialistu: įvertinama vaikų sveikata, nusistatomos vaikų 

sveikatos silpnosios ir stipriosios pusės, parengiamas sveikatinimo priemonių planas, atliekama sveikatos 

programų įgyvendinimo analizė, vykdomos apklausos apie vaikų sveikatą, mitybą, vaikų savijautą, 

adaptaciją, organizuojamos ankstyvosios prevencijos programos, socialinės akcijos. Vaiko gerovės 

komisijoje aptariamos problemos, numatomi problemų sprendimo būdai bei priemonės. Ieškoma įvairesnių 

vaikams ir pedagogams bei tėvams priimtinesnių socialinių emocinių įgūdžių tobulinimo galimybių, 

aktyvaus laisvalaikio skatinimo ir įtraukimo į sveikatinimo renginius formų (žygiai, plenerai, akcijos, 

prevencinės programos).  

2021 m. bus tobulinama bendradarbiavimo su tėvais, kolegialaus mokymosi, įstaigos tinklaveikos 

programa. Tikslinis bendradarbiavimas su švietimo, sveikatos, sporto, mokslo, verslo įstaigomis ir 

organizacijomis gerins vaikų pasiekimus, ugdys praktinius vaikų gebėjimus integruotis į gamtos mokslus, 

matematiką, technologijas, menus (STEAM), plėtos saviraiškos galimybes, ugdymą(si) netradicinėse 

aplinkose, užtikrins ugdymo(si) tęstinumą, pasirinkimų įvairovę, skatins sveiką gyvenseną, aktyvaus 

judėjimo poreikį.  
2021 m. vaikai bus maitinami 60% EKO ir NKP produktais pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę 

žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose programos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. 

balandžio 30d. įsakymu Nr. 3D-267 gautą paramą.  

 Atsižvelgiant į tėvų poreikius, toliau bus tenkinamas neformaliojo vaikų švietimo/papildomo 

ugdymo būrelių prieinamumas bei gabių vaikų ugdymo priemonių įgyvendinimas, kurių paskirtis – tenkinti 

vaikų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius. Neformalus vaikų švietimas bus orientuotas į silpnąsias 

vaikų pasiekimų sritis ir ugdymo prioritetus. Siekiama plėsti būrelių pasiūlą, sudarant galimybę rinktis iš 

informacinio mąstymo, STEAM, pilietiškumo, etnokultūros, teatro ir gamtos krypties būrelių, bei didinti 

dalyvaujančių tose veiklose vaikų skaičių (ne mažiau kaip 65%). Neformaliojo vaikų švietimo programas 

vykdo muzikos, dailės, gamtos, technologijų laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Tėvams, kartu su 

vaikais bus siūloma galimybė naudotis lietuvių autorių ir knygų lietuvių kalba mokyklinio amžiaus 

skaitytojams internetine duomenų baze. Vaikai kartu su tėvais, vyresniais broliais/seserimis galės skaityti 
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programinę ir laisvai pasirenkamą literatūrą pasitelkiant jiems patogias technologines priemones – 

kompiuterius, planšetes, išmaniuosius telefonus.  

 Šios priemonės įgyvendinimui bus skiriamos Savivaldybės biudžeto lėšos (SB), Mokymo lėšos 

(VB), įstaigos pajamų lėšos (SP), kitos lėšos (KT), Europos sąjungos lėšos (ES)). 

01.01.02. Sistemingas ir veiksmingas švietimo pagalbos kiekvienam vaikui užtikrinimas. 

            Įgyvendinant šį uždavinį, visiems vaikams, kuriems PPT tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi 

poreikiai, savalaikiai teikiama švietimo pagalba. Kompleksinę pagalbą vaikui iš šeimai teikia lopšelyje-

darželyje dirbantys švietimo pagalbos specialistai: logopedas 1,25 et., socialinis pedagogas 0,5 et., 

specialusis pedagogas 0,25 et., psichologas 0,5 et., 0,25 et. kūno kultūros veiklas vedantis pedagogas. 

Švietimo pagalbos specialistai dalyvauja vaikų pasiekimų vertinime. Vaikams, turintiems didelius SUP, 

rengiami pagalbos vaikui planai. Siekiant švietimo pagalbos vaikams intensyvumo ir veiksmingumo, 

geresnės pažangos ir pasiekimų 100% pedagogų vykdys kryptingą ugdomojo turinio individualizavimą ir 

vaiko ugdymo(si) poreikių tenkinimą, pasitelkiant šiuolaikiškus, į vaiką orientuotus ugdymo metodus, 

priemones ir būdus. 2021 m. bus tęsiama ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų prevencija 

(vykdomas tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“), vykdomas tikslinis bendradarbiavimas su 

Šiaulių miesto pedagogine psichologine tarnyba, skatinama kurti sveiką, pozityviais bendruomenės narių 

santykiais grindžiamą emocinę aplinką, organizuojamos diskusijos, mokymai tėvams ir pedagogams, 

sprendžiamos vaikų emocinės elgesio problemos, pasitelkiant Šiaulių PPT specialistus, atliekamos vaikų, 

turinčių kompleksinių sutrikimų atvejų analizės, vykdomos psichologo konsultacijos tėvams ir pedagogams.  

            Priemonės įgyvendinimui skiriamos VB ir SB lėšos.  

           01.01.03. Darbuotojų ir kitų bendruomenės narių kompetencijų tobulinimas. 

           Pedagogų kvalifikacijos kėlimas nukreiptas į mokytojų atestacijos programos, lopšelio-darželio 

„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos“  prioritetus, lopšelio-darželio silpnybes ir stiprybes ir 

orientuotas į pedagogų skaitmeninio raštingumo, STEAM veiklų vykdymo, fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo, profesines kompetencijas tobulinančias kvalifikacijos programas bei mokymus, kuriuos rinksis 

ne mažiau kaip 3 % pedagogų (VB lėšos). Ne mažiau, kaip 30% kvalifikacijai skirų mokymo lėšų bus 

panaudota nuotoliniam mokymuisi, virtualioje erdvėje. 2021 m. 2 pedagogai tęs mokymus „Inovacijomis 

grįstas priešmokyklinis ugdymas“ (ES lėšos), 12 darbuotojų dalyvaus ESFA projekte ,,LEAN modelio 

diegimas Šiaulių m. ikimokyklinėse įstaigose“ (ES lėšos). 1 pedagogė tęs persikvalifikavimo mokymus 

Šiaulių universitete. Siekiant užtikrinti darbų saugą, higienos normų laikymąsi, turto lėšų tinkamą apskaitą, 

maitinimo, viešųjų pirkimų  organizavimą ir atsižvelgiant į metinių pokalbių rezultatus, organizuojami 

kvalifikacijos kėlimo renginiai administracijos ir aplinkos darbuotojams (SB lėšos).  

 

TIKSLAS (02) Lopšelio-darželio „Coliukė“ materialinės ir techninės bazės stiprinimas  

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 

2020 

metų 

faktas 

2021 

metų 

2022 

metų 

2023 

metų 

1. Užtikrintas pastato, patalpų, techninės įrangos, inventoriaus, 

sanitarinių, higienos, apsaugos priemonių įsigijimas, aptarnavimas, 

priežiūra, saugumas, % 

100 100 100 100 

2. Užtikrintas spaudinių, IKT, pažintinės veiklos žaislų, žaidimų, 

ugdymo, meninių, didaktinių priemonių, sporto inventoriaus, 

spaudinių atnaujinimas (mato vienetas – mokinio lėšų panaudojimas, 

%) 

100 100 100 100 

 

02 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 
 

02.01. Uždavinys. Modernizuoti ugdymo aplinkas. 

02.01.01. Higienos sąlygų  užtikrinimas.  

   Savivaldybės biudžeto (SB), įstaigos pajamų (SP), kitos lėšos (KT) skiriamos aplinkos darbuotojų 

darbo užmokesčiui, kvalifikacijai, pastato, patalpų ir kiemo aplinkos priežiūrai bei saugumui užtikrinti, 

komunalinėms paslaugoms, techninės įrangos, informacinių technologijų įsigijimui ir aptarnavimui, ryšių 

paslaugoms, šveitimo, higienos, apsaugos prekėms įsigyti, ilgalaikio turto remontui, radiatorių apsauginėms 

sienelėms, multifunkcinei pertvarai įrengti, vaikiškoms lovytėms, žaliuzėms atnaujinti, aprangai, patalynei, 

ūkiniam inventoriui, smėliui atnaujinti, želdiniams įsigyti, maitinimui organizuoti bei kitoms prekėms ir 
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paslaugoms apmokėti.  

   

02.01.02. Ugdymo erdvių kūrimas ir tobulinimas.  

 Sukurtos naujos erdvės tyrinėjimams ir eksperimentams lauke ir pastato viduje (,,Išmanioji Coliuko 

laboratorija“, orų stebėjimo stotelė). Vaikų ugdymo(si) tęstinumas netradicinėse vidaus ir lauko erdvėse, 

ugdys praktinius vaikų gebėjimus (STEAM), gerins vaikų pasiekimus, plėtos ugdymo turinį bei metodus. 

Šios priemonės įgyvendinimui skiriamos VB, SP ir KT lėšos. 
02.01.03. Informacinių ir komunikacinių technologijų įrangos, priemonių plėtojimas.   

IKT (edukacinių robotų, planšečių, interaktyvių priemonių) aprūpinimas gerins 5–6 metų amžiaus 

vaikų motyvaciją, paįvairins STEAM veiklas, lavins kalbėjimo, pažinimo, loginį mąstymo, matematinius, 

skaitmeninio raštingumo įgūdžius, gerins vaikų pasiekimus. 1 modernių darbo vietos pedagogams 

sukūrimas, kurias sudarytų nešiojamas kompiuteris,  projektorius (lenta), spausdintuvas, laminatorius, gerins 

darbuotojų darbo našumą, laiko sąnaudas, psichologinę sveikatą. Šios priemonės įgyvendinimui skiriamos 

SB, VB, SP, ES lėšos. 
          02.01.04. Šiuolaikiškų ugdymo priemonių įsigijimas. 

100% panaudojamos mokinio lėšos ugdymo priemonėms atnaujinti. 2021 m. 30 % VB lėšų, 10% SP 

lėšų, 5% SB lėšų, skirtų prekių ir paslaugų įsigijimui bus panaudotos vaikų fiziniam aktyvumui bei kitoms 

sveikatos saugojimui ir stiprinimui reikalingoms priemonėms įsigyti. Tėvai (globėjai / rūpintojai) 100% 

vaikus aprūpina individualiomis mokymo priemonėmis. 

 

Veiklos plano priedai 

 

1. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

2. 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir 

produkto kriterijų suvestinė.  

3. STRAPIS kopija. 

 

 

 

 

SUDERINTA                                                           SUDERINTA                                                              

Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“                         Šiaulių miesto savivaldybės  administracijos 

tarybos  pirmininkė                                                  Žmonių gerovės ir ugdymo departamento                           

                                                                                  Švietimo skyriaus vedėja                                                                                                                                                                   

 

Giedrė Baniulė                                                          Edita Minkuvienė                                                                                                                       
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