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VIZIJA. Visi vaikai pasiekia asmeninę ūgtį.  

MISIJA. Visapusiškas vaikų gebėjimų ugdymas(is). 

VEIKLOS PLANO TIKSLAI: 

1. Gerinti ugdymo kokybę. 

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

VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI: 

1. Gerinti vaiko asmeninės pažangos ir pasiekimų rezultatus. 

2. Formuoti ir įgyvendinti šiuolaikišką ugdymo turinį, pagrįstą tyrinėjimais, atradimais, bendravimu. 

3. Kurti atvirą, dinamišką, funkcionalią ugdymo(si) aplinką. 

4. Pagerinti lopšelio-darželio veiklos efektyvumą, veiksmingumą, ugdymo kokybės procesą. 

 

FILOSOFIJA 

Lopšelis-darželis orientuotas į patirtinį ugdymąsi. Ši kryptis reglamentuota lopšelio-darželio „Coliukė“ ikimokyklinio ugdymo programoje. 

Siekiant atliepti šiuolaikiško ugdymo tendencijas, 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. Vaikų 

pasiekimai vertinami 3 kartus per metus pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą. Įtraukusis ugdymas yra integrali ugdymo dalis. 

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.   

Išplėtotas IT naudojimas ugdymo proceso organizavimui. Įgyvendinamas Europos sąjungos fondų investicinis projektas ,,LEAN“ modelio diegimas 

Šiaulių m. ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“, skirtas gerinti kokybės vadybos valdymo ir vaikų pasiekimus įstaigoje. Aktyviai ir tikslingai 

bendradarbiaujama su socialiniais partneriais. 
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Veiklos pavadinimas Įvykdymo terminas Atsakingi vykdytojai Proceso vertinimo kriterijai 

1. Gerinti ugdymo kokybę 

1. 1. Gerinti vaiko asmeninės pažangos ir pasiekimų rezultatus. 

1. 1. 1. Gerinti vaikų ugdymo(si) 

pasiekimus. 

 

2022 m. gegužės mėn Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui 

Ne mažiau 10% lyginant su praėjusiais mokslo metais 

pagerinti, aptarti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimai. Kartą per mėnesį 

metodiniuose pasitarimuose analizuoti ugdymosi 

rezultatai ir  pasiekimų pokyčiai, išbandyti  įvairūs 

vertinimo būdai ir formos. Pedagogai supažindinti su 

mažai naudojamais vaiko individualios pažangos 

vertinimo būdai ir formomis (formuojamasis, 

diagnostinis, apibendrinamasis). 

2022 m. kovo, rugsėjo mėn. Pavaduotoja ugdymui, 

socialinė pedagogė 

Atlikti 2 vaiko asmenybės brandos tyrimai. Aptarta 

pedagogų tarybos posėdyje. 

1. 1. 2. Užtikrinti ugdymos(si) 

pagalbos teikimą. 

 

2022 m. kovo, rugsėjo mėn. Direktorė,  

pavaduotoja ugdymui 

Įgyvendinta nuosekli pagalbos vaikui priežiūra.  Vaikų 

pasiekimai įvertinti keturis kartus per metus, aptarti 

pedagogų tarybos posėdžiuose . 

2022 m. birželio, lapkričio 

mėn. 

Direktorė,  

pavaduotoja ugdymui 

Įgyvendintas Sisteminės mokymosi pagalbos vaikui 

teikimo tvarkos aprašas. Visiems vaikams užtikrinama 

sisteminė mokymosi pagalba. Pasiekimų ir pažangos 

vertinimas orientuotas į asmeninį kiekvieno vaiko 

pažangos siekį“. Aptarta pedagogų tarybos posėdyje. 

1. 1. 3. Teikti švietimo pagalbą. 2022 m. sausio, birželio VGK komisija 100 % vaikams, kuriems PPT tarnyboje nustatyti 



 mėn. specialieji ugdymosi poreikiai, savalaikiai teikiama 

švietimo pagalba. Aptarta vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose . 

1. 1. 4. Užtikrinti pedagogų, tėvų, 

švietimo pagalbos specialistų 

dermę vertinant vaikų 

pažangą ir pasiekimus. 

2022 m. Švietimo pagalbos 

specialistai, 

pedagogai 

100 % tėvų ir 100% švietimo pagalbos specialistų 

dalyvauja vaikų pasiekimų vertinime: individualiai 

aptarti vaikų vertinimo rezultatai. 

2022 m. Pavaduotoja ugdymui Tėvai apie individualią vaikų pažangą informuojami 

Atvirų durų dienų metu, per tėvų susirinkimus, 

elektroninio dienyno www.musudarzelis sistemoje. 

2022 m. I ketvirtis Pavaduotoja ugdymui, 

metodinė grupė 

Sukurta 4-6 metų vaikų savęs vertinimo sistema. Savo 

pasiekimus vertina 4-6 metų vaikai. Susitarta dėl 

simbolių. Vykdyta refleksija. 

1. 2. Formuoti ir įgyvendinti šiuolaikišką ugdymo turinį, pagrįstą tyrinėjimais, atradimais, bendravimu. 

1. 

 

 

2. 1. Į ugdymo turinį integruotos 

šiuolaikiškos programos  

gerinančios vaikų 

pasiekimus. 

2022 m.  Pavaduotoja ugdymui, 

metodinė grupė 

80 % gyvendinta STEAM veiklų programa. Refleksija 

vykdyta metodinės grupės pasitarimuose vieną kartą 

per mėnesį. 

2022 m. Pavaduotoja ugdymui, 

metodinė grupė 

STEAM veiklos pagal tvarkaraštį vykdytos “Išmaniojo 

Coliuko laboratorijoje”. 

 Pavaduotoja ugdymui, 

metodinė grupė 

Suorganizuoitos gerosios patirties dalybos tarp darželio 

pedagogų STEAM tema.  

2022 m. Pavaduotoja ugdymui, 

sveikatos stiprinimo  

grupė 

Ne mažiau 80 % įgyvendinta ,,Aktyvios mokyklos” 

programa. Metiniai rezultatai aptarti pedagogų tarybos 

posėdyje. 

2022 m. lapkričio mėn. Pavaduotoja ugdymui, 

sveikatos stiprinimo  

grupė 

Įsivertintos lopšelio-darželio fizinio aktyvumo 

skatinimo veiklos. Aptartos pedagogų tarybos posėdyje. 

2022 m. Pavaduotoja ugdymui, 

sveikatos stiprinimo  

grupė 

Organizuoti tradiciniai sportiniai renginiai vaikams 

,,Mažoji mylia”, ,,Diena be automobilio", 

„Sportuojantis koridorius". 

2022 m. kovo, gruodžio Pavaduotoja ugdymui, Ne mažiau 80 % įgyvendinta ,,Sveikos mokyklos” 

http://www.musudarzelis/


mėn. 

 

sveikatos stiprinimo  

grupė 

programa. Metiniai rezultatai aptarti pedagogų tarybos 

posėdyje.  

2022 m. vasario, lapkričio 

mėn. 

Pavaduotoja ugdymui, 

socialinė pedagogė 

Ne mažiau 80 % įgyvendintos socialinio-emocinio 

ugdymo programos. Metiniai rezultatai aptarti 

pedagogų tarybos posėdyje. 

2022 m. Pavaduotoja ugdymui, 

socialinė pedagogė 

Vykdoma socialinio pedagogo švietėjiška veikla 

tėvams ir pedagogams vaikų socialinio-emocinio 

ugdymo, neigiamų socialinių reiškinių, pozityviosios 

socializacijos klausimais vieną kartą per mėnesį. 

2022 m. spalio mėn. Pavaduotoja ugdymui, 

socialinė pedagogė 

Atliktas tyrimas „Vaikų adaptacija darželyje“. Tyrime 

dalyvauja tėvai, pedagogai.  Tyrimas pristatytas 

bendruomenei. 

1. 2. 2. Prisijungti prie darnių 

mokyklų tinklo. 

2022 m. sausio mėn. Direktorė,  

pavaduotoja ugdymui 

Teikta paraiška dalyvauti programoje ,,Darni 

mokykla“. 

2022 m. vasario mėn. Direktorė,  

pavaduotoja ugdymui 

Parengtas programos ,,Darni mokykla“ veiksmų planas. 

2022 m. Direktorė,  

pavaduotoja ugdymui 

Į kasdienį ugdymo(si) procesą integruotos darnaus 

vystymosi veiklos: parengti 2 pranešimai 

bandruomenės šveitimui darnios mokyklos tema, 

suorganizuota 1 akcija, 1 bendruomenės talka.  

1. 3. Kurti atvirą, dinamišką, funkcionalią, ugdymo(si) aplinką. 

1. 3. 1. Plėtoti vaikų ugdymą 

netradicinėse vidaus ir lauko 

erdvėse, už įstaigos ribų. 

2022 m. Pavaduotoja ugdymui, 

metodinė grupė 

Organizuota daugiau nei 20 ugdomųjų veiklų per metus 

įvairiose miesto socialinėse erdvėse.  

2022 m. birželio, lapkričio 

mėn. 

Pavaduotoja ugdymui, 

metodinė grupė 

 

 

Ne mažiau 30 % veiklų kiekviena grupė planuoja ir 

organizuoja darželio salėje, laboratorijoje, lauko 

aikštynuose, koridoriuose. Erdvių panaudojimo 

galimybės aptartos 2 kartus per metus metodinės grupės 

pasitarimuose.  

1. 3. 2. Sukurti aplinką 

stimuliuojančią ugdymą(si), 

2022 m. II ketvirtis Direktorė,  

pavaduotoja ugdymui, 

Įrengta ramaus poilsio erdvė nemiegantiems pietų 

miego vaikams. 



skatinančią informatinį 

mąstymą, kūrybiškumą. 

ūkio vedėja 

2022 m. III ketv. Pavaduotoja ugdymui Atnaujintos 2 grupėse priemonės spontaniškai vaikų 

žaidybinei veiklai plėtoti. 

2022 m. gruodžio mėn. Pavaduotoja ugdymui, PU 

pedagogės 

Naudojamos virtualios aplinkos priešmokyklinio 

ugdymo proceso įvairovei. Aptarta metodinės grupės 

pasitarime. 

1. 3. 3. Įtraukti bendruomenės narius 

(vaikai, tėvai, darbuotojai) į 

ugdymo(si) aplinkų kūrimą ir 

vertinimą. 

2022 m. kovo mėn. Pavaduotoja ugdymui Atliktas ugdomosios veiklos erdvių ir lauko teritorijos 

kokybės įsivertinimas. Pristatytas darželio tarybos 

posėdyje. 

2022 m. balandžio, gegužės 

mėn. 

Direktorė,  

pavaduotoja ugdymui, 

ūkio vedėja 

Organizuotos 2 bendruomenės narių kūrybinės 

dirbtuvės ugdymo aplinkų kūrimui. Įrengtos tvorelės 

lauko žaidimų teritorijoms atskirti.  

1. 4. Pagerinti lopšelio-darželio veiklos efektyvumą, veiksmingumą, ugdymo kokybės procesą. 

1. 4. 1. Diegti veiklos kokybės 

valdymo modelius.  

 

2022 m. Direktorė Įgyvendintas ES projektas 09.2.1.- ESFA-K-728-02-

0067 ,,LEAN modelio diegimas Šiaulių miesto 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“. 

2022 m. ASAICHI ekspertai Praktiškai taikytas LEAN vadybos metodas ASAICHI , 

skirtas susirinkimų ir problemų kėlimui. Visi 

darbuotojai siekia asmeninių tikslų, pasiektus rezultatus 

fiksuoja MYKPI sistemoje. Vedami ASAICHI 

susirinkimai. 

2022 m. PDCA ekspertai Praktiškai taikytas LEAN vadybos metodas PDCA, 

skirtas problemų sprendimui.  

2022 m. KAIZEN ekspertai Praktiškai taikytas LEAN vadybos metodas KAIZEN, 

skirtas visų darbuotojų įsitraukimui ir idėjų teikimui. 

2022 m. Direktorė 6 darbuotojai sertifikuoti LEAN vadybos metodų 

ekspertais. 

2022 m. lapkričio mėn.  Direktorė Dalintąsi gerąja patirtimi su socialiniais partneriais. 

1. 4. 2. Kryptingai tobulinti 2022 m. IV ketvirtis Pavaduotoja ugdymui Kelta pedagogų kvalifikacija pagal Mokytojų 



pedagogų ir vadovų 

kompetencijas. 

 atestacijos 2022–2024 m. programą . Atestuotas 1 

pedagogas.  

2022 m. gruodžio mėn.  Pavaduotoja ugdymui Įgyvendinta ilgalaikė pedgogų kvalifikacijos programa. 

Rezultatai aptarti pedagogų tarybos posėdyje.  

2022 m. balandis Pavaduotoja ugdymui Organizuotos atvirų durų dienos darželio 

bendruomenei.  

2022 m. vasario mėn. Pavaduotoja ugdymui Organizuotos metodinės dienos darželio pedagogams 

“Kolega kolegai”.  

2022 m. birželio, gruodžio 

mėn. 

Pavaduotoja ugdymui Tobulinta pedagogų ir vadovų kvalifikacija pagal 

„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos“  

prioritetus. Kiekvienas pedagogas kėlė kvalifikaciją 

IKT srityje. Aptarta pedagogų tarybos posėdžiuose. 

1. 4. 3. Stiprinti tikslinę partnerystę. 2022 m. sausio mėn.  Pavaduotoja ugdymui Parengta tinklaveikos programa 2022 m.  

2022 m. lapkričio mėn. Pavaduotoja ugdymui Įgyvendinta ne mažiau  50 % lopšelio-darželio 

tinklaveikos programoje numatytų priemonių. Aptarta 

pedagogų tarybos posėdyje. 

2022 m. Direktorė Įvykdyta ne mažiau  50 %  tėvų sutarties įsipareigojimų 

(fiksuota ASAICHI rodiklinėje sistemoje 4 kartus per 

metus). 

2022 m. Pavaduotoja ugdymui Ne mažiau 80 % įgyvendinta penkiašalės sutarties su 

lopšeliais-darželiais „Sigutė“, „Žilvitis“, „Gluosnis“, P. 

Avižonio ugdymo centru programa.  

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

2. 1. Modernizuoti ugdymo(si) aplinkas. 

2. 1. 1. Užtikrinti saugias 

ugdymo(si) ir darbo sąlygas.  

 

2022 m. Ūkio vedėja, pavaduoja 

ugdymui 

100% užtikrintas pastato, patalpų, techninės įrangos, 

inventoriaus, sanitarinių, higienos, apsaugos priemonių 

aptarnavimas, priežiūra, saugumas. Laiku vykdyta 

kontolė. 

2022 m. IV ketvirtis Ūkio vedėja Atnaujinta 20 komplektų patalynės, antlodės, čiužiniai. 



2022 m. balandžio mėn. Ūkio vedėja Lauko žaidimų erdvės atskirtos tvorelėmis. 

2. 1. 2. Kurti ir tobulinti ugdymo(si) 

erdves lauko ir vidaus 

patalpose. 

2022 m.  Pavaduotoja ugdymui Išplėtotos inovatyvios, interaktyvios gamtamokslinio 

ugdymo erdvėse lopšelio-darželio teritorijoje: įrengtas 

,,Vabzdžių viešbutis“, pažintinis takas „Po egle“, 

,,Sliekų laboratorija“, pakeltų lysvių erdvė „Žemuogių 

pievelė“. 

2022 m. balandžio mėn.  Ūkio vedėja Įrengta lauko klasė. 

2. 1. 3. Atnaujinti  informacinių ir 

komunikacinių technologijų 

įrangą ir priemones. 

2022 m. Pavaduotoja ugdymui Įsigyta IKT: edukacinių robotų, planšečių, interaktyvių  

priemonių. Sukurta 1 moderni darbo vieta 

pedagogams. 

2. 1. 4. Įsigyti šiuolaikiškų ugdymo 

priemonių. 

 

2022 m. Pavaduotoja ugdymui Įsigytos STEAM priemonės,  2 spalvų molbertai. Pagal 

poreikį atnaujinamos ir papildomos priemonės 

“Išmaniojo Coliuko”  laboratorijoje. 

2. 1. 5. Įsivertinti lauko ir vidaus 

edukacines aplinkas. 

2022 m. kovo mėn. Pavaduotoja ugdymui, 

ūkio vedėja 

Parengtas klausimynas, atlikta kiekybinė ir kokybinė 

vidaus ir lauko edukacinių erdvių analizė, įvertintas 

erdvių mobilumas, fukcionalumas, veiksmingumas, 

numatytos erdvių tobulinimo tolimesnės perspektyvos. 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Suderinta: 
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