
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,COLIUKĖ“ 

DIREKTORĖS EUGENIJOS VAIČAITYTĖS  

 

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Asmenybės ūgtis 

9.1. Siekti 

brandžios ir 

sėkmingos vaiko 

asmenybės ūgties. 

 

9.1.1. Pagerinti lopšelį-

darželį lankančių 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų individualias 

galimybes atitinkantys 

ugdymo(si) pasiekimai ir 

nuolatinė ugdymo(si) 

pažanga. 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2. Pagerintas 

sisteminės ir 

veiksmingos švietimo 

pagalbos kiekvienam 

vaikui teikimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1. Tobulinti vaikų 

sėkmę lemiantys 

socialiniai emociniai 

įgūdžiai.  

 

 

 

9.1.1.1.Atliekamas nuolatinis individualias 

vaiko galias atitinkančių pasiekimų ir 

pažangos stebėjimas, fiksavimas 

analizavimas. Vykdyta stebėsena. Svarstyta 

lopšelio-darželio savivaldos posėdžiuose 

(2020 m. gegužės, spalio mėn.). 

9.1.1.2. Padaryta pažanga skaičiavimo ir 

matavimo, sakytinės ir rašytinės kalbos  

srityse 12 % (2020 m. gegužės mėn.) 

9.1.1.3. Grupių ugdomuosiuose planuose 

nustatyti prioritetai, parengtas ir įgyvendintas 

priemonių planas, atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimų silpnąsias sritis. Vykdyta stebėsena. 

Svarstyta lopšelio-darželio savivaldos 

posėdžiuose (2020 m. gegužės mėn.).  

 9.1.2.1. Padidintas švietimo pagalbos 

specialisto (logopedo) etatas nuo 1,25 et. iki 

1,75 et. Teikiama intensyvi logopedo pagalba 

vaikams.  

9.1.2.2. Vykdytas tarptautinis projektas 

„Vaiko kelias į gražią kalbą“, užtikrinta 

ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų prevencija. 

9.1.2.3. Visiems vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, parengtas 

Pagalbos vaikui planas, vertintas grįžtamasis 

ryšys (2 kartus metuose, žiemą ir pavasarį).  

9.1.2.4. 100 % tėvų, kurių vaikams skirta 

švietimo pagalba,  ir 100 % auklėtojų 

bendradarbiauja su specialistais, siekiant 

rezultayvaus darbo. 

9.2.1.1. Prisijungta prie Europos sąjungos 

programos „ERASMUS+KA2“ Socio-

emocinių įgūdžių ugdymo projekto (2020 m. 

sausio mėn.). Pedagogams ir tėvams parengta 

metodinė medžiaga, rekomendacijos, sukurta 

mobilioji programėlė, vykdytos emocinio 

intelekto veiklos 5-6 metų amžiaus vaikams, 

organizuotas veiklų, rezultatų viešinimas, 

vaikų testavimas.  
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9.2.1.2. Dalyvauta Lietuvos socialinio 

emocinio ugdymo asociacijos organizuotoje 

draugiškoje SEU olimpiadoje „Dramblys“ 

(2020 m. kovo mėn.).  

9.2.1.3. Vykdyta ,,Kimochi“ socialinio 

empcinio ugdymo programa. 

9.2.1.4. Įgyvendintos ankstyvosios 

prevencijos programos: ,,Patyčių ir smurto 

prevencijos ir intervencijos programa“, 

,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa“. 

9.2.1.5. Organizuota respublikinė konferencija 

„Emocinis intelektas ikimokyklinėje ugdymo 

įstaigoje“ (2020 m. balandžio mėn.).  

Ugdymas(is) 

9.2. Formuoti ir 

įgyvendinti 

ugdymo turinį 

pagal 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programas bei jas 

papildančias 

programas/ 

projektus 

 

9.2.2. Užtikrintas vaikų 

sveikatą stiprinantis 

fizinis aktyvumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3. STEAM veiklų 

integravimas į ugdymo 

turinį. 

 

. 

 

9.2.2.1. Dalyvaujama Nacionaliniame 

Sveikatos stiprinančių mokyklų tinkle. 

Įgyvendinamos vaikų sveikatos stiprinimo 

programos „Sveikata nuo mažens“ priemonės 

(90 %). 

9.2.2.2. Su visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistu įvertintos sveikatos stiprinimo 

priemonės (2020 m. vasario mėn). 

9.2.2.3. Prisijungta prie „Aktyvių mokyklų 

tinklo“ (2020 m. kovo mėn.). 

9.2.2.4. Visi vaikai kasdienei fizinei veiklai 

skiria ne mažiau kaip 60 min.  

9.2.2.5. Vykdyta fizinio aktyvumo stebėsena.  

Pedagogai aktyvias veiklas įtraukia į 

ugdymosi procesą, neįskaitant kūno kultūros 

veiklų, kad vaikai mažintų ilgo sėdėjimo 

tukmę. Svarstyta savivaldos institucijų 

posėdžiuose (2020 m. gegužės, lapkričio 

mėn.). 

9.2.2.6. Organizuota gerosios patirties sklaida 

(metodinės dienos) „Vaikų fizinio aktyvumo 

ir judėjimo poreikio tenkinimas lopšelyje-

darželyje ir už jo ribų“ (2020 m. spalio mėn.). 

9.2.2.7. Dalyvauta  kvalifikacijos tobulinimo 

programose susietose su vaikų sveikatos 

stiprinimu (ne mažiau kaip 3 % pedagogų).  

9.2.2.8. Ne mažiau kaip 30 % tėvų ir 50 % 

darbuotojų dalyvauja organizuojamose 

sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo 

veiklose. 

9.2.3.1. Patvirtinti STEM tinklo dalyviai. 

Vykdyta STEAM veiklų gerosios patirties 

sklaida įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose įstaigoje, mieste, respublikoje.  
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9.2.4. Dialogiškų, 

tyrinėjančių projektų 

integravimas į ugdymo 

turinį. 

9.2.3.2. STEAM veiklų planas įgyvendintas 

95 % . Pateikta STEAM veiklų ataskaita 

(2020 m. gruodžio mėn.). 

9.2.4.1. Įgyvendinti ne mažiau kaip 3 

patirtiniai, interaktyvūs, kontekstualūs 

tarptautiniai „eTwinning“ projektai. 

9.2.4. Įgyvendinti 4 patyriminės veiklos 

projektai ,,Bandau, tyrinėju, atrandu: žiema, 

pavasaris, vasara, ruduo“. 

Ugdymo(si) 

aplinka 

9.3. Kurti 

dinamišką, atvirą 

funkcionalią 

ugdymo(si) 

aplinką. 

 

 

9.3.1. Plėtojama 

ugdymo(si) ,,be sienų“ 

strategija 

 

 

 

9.3.1.1. Atliktas ugdymo(si) priemonių, 

ugdomosios veiklos erdvių ir lauko teritorijos 

kokybės įsivertinimas (2020 m. lapkričio 

mėn.). 

9.3.1.2. 30 % Mokinio lėšų, 10% SP lėšų, 

20% Kitų lėšų, skirtų prekių ir paslaugų 

įsigijimui, panaudotos vaikų fiziniam 

aktyvumui bei kitoms sveikatos saugojimui ir 

stiprinimui reikalingoms priemonėms įsigyti. 

9.3.1.3. Atnaujintos 2 lauko poilsio zonos, 2 

smėlio dėžės. 

9.3.1.4. Įrengta mini laboratorija, sudarytos 

sąlygos vaikams tyrinėti ir eksperimentuoti 

(iki 2020 m. gruodžio mėn.).  

9.3.1.5. Suorganizuota ne mažiau 20 

patyriminių veiklų miesto socialinėse erdvėse. 

9.3.1.5. Ne mažiau kaip 20 % lopšelį-darželį 

lankančių vaikų tėvų, 40 % darbuotojų, 30% 

vaikų dalyvauja ugdymo(si) aplinkos kūrimo 

kūrybinėse dirbuvėlėse ,,Aplinka ugdo”.  

Lyderystė ir 

vadyba 

9.4. Skatinti 

įgalinančią 

lyderystę  

 

9.4.1. Pagerintas 

lopšelio-darželio veiklos 

veiksmingumas, ugdymo 

kokybės procesas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.4.2. Skatinti 

bendradarbiavimu grįsti 

lopšelio-darželio 

pokyčiai  

 

9.4.1.1. Vykdomas ES projektas 09.2.1.- 

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

diegimas Šiaulių miesto ikimokyklinėse 

ugdymo įstaigose“. 

Vadovaujama projektui. Organizuoti patyrusių 

užsienio ir Lietuvos ekspertų mokymai, 

konsultacijos, pateikti sėkmės pavyzdžiai, 

kaip LEAN vadybos sistema veikia 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose.  

9.4.1.2.  Sudaryta tikslinė 14 darbuotojų 

grupė, kurie mokomi (Asaichi) problemų 

kėlimo, (PDSA) problemų sprendimo, (Kaizen 

Teian) visų darbuotojų įsitraukimo, asmeninės 

atsakomybės metodų. 

9.4.2.1. Išplėtotas socialinės partnerystės 

tinklas. Sudarytos tikslinės pagalbos 

bendradarbiavimo sutartys.  
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9.4.3. Į lopšelio-darželio 

veiklas integruotos 

Šiaulių miesto vaiko 

ūgties koncepcijos 

nuostatos. 

 

 

Parengta bendradarbiavimo programa 

„Nesumokyklinta vaikystė“ orientuota į  

bendradarbiavimą su tėvais, kolegialų 

mokymąs(si) ir įstaigos tinklaveiką (2020 m. 

balandžio, gegužės mėn.). 

9.4.2.2. Atnaujinta pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo programa (2020 m. vasario mėn.) 

9.4.3.1. Įgyvendintas socialinių kompetencijų 

ugdymo sistemos (SKU) modelis (ne mažiau 

kaip 5 veiklos).  

9.4.3.2. Parengtas, direktoriaus įsakymu 

patvirtintas  Ugdymo pakopų dermės planas 

(UPDP). Vykdytos priemonės pedagogams, 

tėvams (2020 m. birželio mėn.). 

9.4.3.3. Organizuotas vaiko asmenybės ūgties 

tyrimas, panaudojant FOKUS grupės metodą 

orientuotas į vaiko savivertč, saviugdą, sėkmę.  

9.4.3.4. Vykdyta tėvų, darbuotojų, vaikų 

savanoriška veikla: ne mažiau kaip 3 

pilietinės/socialinės akcijos, 2 talkos, 2 

kūrybinės dirbtuvės, 2 miesto 

renginiai/plenerai, 2 sporto renginiai (žygiai, 

išvykos, sporto šventės ir kt.).  

9.4.3.5/. Susitarta dėl atnaujintų lopšelio-

darželio vertybinių nuostatų, vizijos, misijos. 

Vykdytos tėvų, darbuotojų, vaikų apklausos. 

Sprendimai priimti lopšelio-darželio 

savivaldos posėdžiuose (2020 m. lapkričio, 

gruodžio mėn.). 

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

 

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

10.2. Keisis arba nebus priimti teisės aktai. 

10.3. Negautas finansavimas. 

 

Savivaldybės meras                    ________                            Artūras Visockas                2020-   -   

 

Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus siūlymas: 

  

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos                             

Žmonių gerovės ir ugdymo departamento                 ________       Edita Minkuvienė   2020-  - 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                                                           

 

 

Susipažinau. 

 

Lopšelio-darželio „Coliukė“ direktorė        __________               Eugenija Vaičaitytė    2019-02-11 
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