
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,COLIUKĖ“ 

DIREKTORĖS EUGENIJOS VAIČAITYTĖS  

 

2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Asmenybės ūgtis 

9.1. Gerinti vaiko 

asmeninės 

pažangos ir 

pasiekimų 

rezultatus, 

atsižvelgiant į 

atskirų amžiaus 

vaikų, atskirų 

ugdymo sritis 

9.1.1.  Siekti pedagogų ir 

tėvų dermės vaikų 

pažangos ir pasiekimų 

vertinime  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2. Formuoti ir 

įgyvendinti ugdymo turinį 

pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas bei jas 

papildančias programas/ 

projektus 

 

 

 

 

9.1.2. Diegti naujas, 

šiuolaikines ugdymo 

technologijas vaikų 

sakytinės, rašytinės kalbos, 

skaičiavimo ir matavimo 

bei problemų sprendimo 

kompetencijų gerinime 

 

 

9.1.1.1. Sukurta 4-5 m. vaikų savęs vertinimo 

sistema 

9.1.1.2. Sukurta ir patvirtinta „Priešmokyklinukų 

vertinimo ir įsivertinimo sistema“  

9.1.1.3. Aptarta vaikų, dalyvaujančių ugdyme 

nuotoliniu būdu,  pasiekimų vertinimo sistema 

9.1.1.4. 100 % visų amžiaus grupių vaikų 

vertinimai atliekami su komentarais e-dienyne 

9.1.1.5. Vykdoma vaikų, turinčių, žemesnius 

pasiekimus ir vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, stebėsena du kartus per metus, susitarta 

dėl pasiekimų matavimo dažnumo.  

9.1.1.6. 100 % tėvų įtraukiami į individualų vaikų 

vertinimą  

9.1.2.1. Organizuoti edukaciniai projektai 

silpniesiems vaikų pasiekimams gerinti: 

respublikinis edukacinis  projektas „Mano 

linksmieji kodai“, „Coliukų matematika“, Šiaulių 

miesto priešmokyklinio ugdymo grupių 

interaktyvus rytmetis "Ką aš žinau apie Lietuvą?" 

 

9.1.2.2. Praktiniai vaikų gebėjimai matematikos, 

gamtos mokslų, informacinių technologijų ir 

inžinerijos srityse didinami lankantis  socialinių 

partnerių laboratorijose, edukacinėse išvykose ne 

mažiau kaip 4 kartus per metus. 

9.1.2.1. Kartą per savaitę vedamos informatinį 

vaikų mąstymą skatinančios veiklos „Išmaniojo 

Coliuko laboratorijoje“  

9.1.2.2. Tęsiamas dalyvavimas respublikiniuose ir 

tarptautiniuose projektuose. Prisijungta prie 1 

naujo projekto. 

9.1.2.3.Mažiausiai 2 pedagogai prisijungs prie 

eTwinning projektų 
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9.1.3. Į ugdymo turinį 

integruoti ekologinio 

mąstymo, aplinkosauginio 

ugdymo programas 

 

 

9.1.4.Įgyvendinti 

pilietiškumo ir kt. krypčių 

(veiklas) pasitelkiant SKU 

modelį 

 

 

 

 

 

9.1.5. Tęsti aktyvų vaikų 

fizinės sveikatos stiprinimą 

įvairiose srityse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2.4. Organizuota metodinė – praktinė 

konferencija „Informatika (arba programavimas) 

darželyje? Misija įmanoma“ 

9.1.2.5. Sukurtas IKT priemonių katalogas, skirtas 

priešmokyklinio amžiaus vaikų meninei 

kompetencijai gerinti, įtraukiant miesto meninio 

ugdymo pedagogus: dailės, muzikos ir pan. 

9.1.2.6. Suorganizuotas respublikinis 

projektas "Išmanus gidas po Lietuvą", skirtas 

vasario 16 d. paminėti 

9.1.3.1.Tobulinama lauko orų stebėjimo stotelė. 

Pedagogai veda veiklas stotelėje, jas pažymėdami 

el. dienyne.  

9.1.3.2. Suorganizuotas projektas Žemės dienai 

paminėti. Projekte dalyvauja 30 % vaikų tėvų.  

9.1.4.1. Kviečiantis mobiliąsias laboratorijas, 

plėtojamos neformaliojo vaikų švietimo STEAM 

krypties programos (ne mažiau 4 kartų per metus) 

9.1.4.2. Bendradarbiaujama su Šiaulių miesto 

mokyklomis įgyvendinant SKU modelį (ne mažiau 

5 veiklų) 

9.1.4.3. Vykdyta pilietinė akcija „Mes – Lietuvos 

kūrėjai“ nuotoliniu būdu. 

 

9.1.5.1. Suorganizuotas sportinis renginys 

bendruomenei ,,Sportuoju aš ir mano šeima". 

Renginyje dalyvauja ne mažiau 50 % šeimų.  

9.1.5.2. Nuolatos pildomas vaikų/šeimos fizinio 

aktyvumo dienoraštis. Aptarti pasiekti rezultatai. 

9.1.5.3. Organizuotas projektas darželyje ,,Sporto 

šakų pradžiamokslis: futbolas, tenisas, krepšinis". 

9.1.5.4. Tęsiami sportiniai renginiai ,,Mažoji 

mylia", ,,Diena be automobilio", ..Sportuojantis 

koridorius". 

9.1.5.5. Atliekama sveikatos programų 

įgyvendinimo analizė 

 

9.1.5.6. Bendradarbiaujama su 6 Šiaulių miesto 

sporto centrais. Suteikiama vaikams galimybė 

lankyti plaukimo užsiėmimus, susipažinti su 

įvairiomis sporto šakomis (tenisas, irklavimas, 

futbolas ir t.t.) 
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9.1.6. Plėtoti STEAM 

krypties programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.7. Stiprininti vaikų 

psichinę sveikatą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.8. Organizuojami vaiko 

asmenybės ūgties tyrimai, 

susiję su vaiko savivoka, 

saviverte, sėkme 

9.1.6.1. Organizuota paroda „Mano trispalvis 

papuošalas“. 

9.1.6.2. Plėtojamos STEAM veiklų vykdymo 

galimybės lauke 

9.1.6.3. Ne mažiau kaip 50 proc. ugdymo proceso 

veiklų vykdomos integruojant STEAM krypties 

programas 

9.1.6.4. Organizuotas respublikinis projektas 

„Judantis STEAM“ 

9.1.6.5. Darželyje organizuotas projektas „Vėjo 

gaudyklės“ 

 

9.1.7.1. Organizuota bendruomenės mankšta - 

emociniam stabilumui - jogos mankšta ,,Juokas - 

geriausias vaistas". 

9.1.7.2. Organizuotas praktinis – patyriminis 

renginys vaikams „Vaikų emocinės dirbtuvės“ 

9.1.7.3. Organizuota akcija „Gerų emocijų dėžutė“ 

9.1.7.4. Organizuotas projektas darželyje „Baimė 

pasislėpė spintoje“ 

9.1.7.5. Organizuota akcija darželyje „Patyčios 

bijo mūsų“ 

9.1.8.1.  

 

 

Ugdymas(is) 

9.2. Didinti 

švietimo pagalbos 

prieinamumą ir 

efektyvumą 

atsižvelgiant į 

švietimo pagalbos 

teikimo rezultatus 

 

 

 

 

9.2.1.Tobulinti įtraukiojo 

ugdymo modelį lopšelyje-

darželyje  

 

 

 

 

9.2.2. Siekti švietimo 

pagalbos prieinamumo 

visiems vaikams 

 

 

 

9.2.1.1. Sukurti švietimo pagalbos įstaigoje 

tobulinimo planą 

9.2.1.2. Reguliariai (1-2 k. per mėnesį) 

organizuojamos konsultacijos auklėtojoms dėl 

SUP vaikų ugdymo grupėje 

9.2.1.3. Reguliariai (1-2 k. per mėnesį) 

organizuojamos konsultacijos vaikų, turinčių SUP, 

tėvams 

9.2.2.1. Vykdomas kalbos prevencijos projektas 

Ankstyvojo amžiaus grupėse 

9.2.2.2. Organizuotas praktinis užsiėmimas 

tėveliams kartu su vaikais „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus žaidimai vaikų kalbos 

lavinimui“ 
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9.2.2.3. Organizuota akcija „Švari kalba“, skirta 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (pokalbiai su 

vaikai apie taisyklingą kalbą, plakatai grupėse) 

9.2.2.4. Vykdomas tikslinis bendradarbiavimas su 

Šiaulių miesto pedagogine psichologine tarnyba 

Ugdymo(si) 

aplinka 

9.3. Kurti 

dinamišką, atvirą 

funkcionalią 

ugdymo(si) 

aplinką. aplinkų 

pritaikymas 

vaikams 

 

 

 

 

 

 

9.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2. Eko produktų 

paraiška 

9.3.1.1. Kūrybinių dirbtuvėlių metu įrengtas 

pažintinis takas „Po egle“, Sliekų laboratoriją 

lauke    

9.3.1.2.Įrengta edrvė „Edukacinis Emocijų 

kiemelis“ lauke 

 

 

Lyderystė ir 

vadyba 

9.4. Skatinti 

įgalinančią 

lyderystę  

 

9.4.1. Stiprinti pedagogų 

poreikį mokytis, kelti 

kvalifikaciją ir telktis į 

besimokančią organizaciją 

 

 

 

9.4.2. Kryptingai siekti 

bendrųjų ir dalykinių 

pedagogų kompetencijų 

ūgties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.1.1. Nustatytas darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikis (anketinė apklausa) 

9.4.1.2. Įsigyti Internetinės platformos 

mokymosi.lt akredituoti pedagogų mokymai 

9.4.1.3. Kvalifikacijos kėlimas seminaruose, 

konferencijose, dalinimasis gerąja patirtimi 

įstaigoje ir už jos ribų. Darbuotojų kėlusių 

kvalifikaciją ne mažiau 80 proc.  

9.4.2.1. Ne mažiau kaip 50 proc. pedagogų 

dalyvauja vaikų fizinės ir psichinės sveikatos 

stiprinimo skirtuose kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

9.4.2.2. Organizuoti ne mažiau, kaip 2 emocinės 

kompetencijos ugdymui, vaikų fizinės ir psichinės 

sveikatos stiprinimui skirti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai (konferencijos, mokymai, 

diskusijos, pokalbiai). 

 

9.4.2.3. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas 

nukreiptas į mokytojų atestacijos 2020-2022 m. 

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 
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9.4.3. Ryšių tarp tėvų, jų 

pedagogų bei įstaigos 

stiprinimas, įdiegiant 

naujus bendradarbiavimo 

su šeima būdus ir formas 

 

 

9.3.4. Telkti bendruomenę 

įstaigos strateginiams 

planavime 

 

9.3.5. LEAN 

mokymus, kurias rinksis ne mažiau kaip 3 % 

pedagogų (Mokymo lėšos (MK)).  

9.4.2.4. Ne mažiau, kaip 30% kvalifikacijai skirų 

mokymo lėšų bus panaudota nuotoliniam 

mokymuisi, virtualioje erdvėje. 

9.4.2.5. IKT seminaras "Zoom pradžiamokslis" 

 

9.4.3.1. Sukurtas ir įdiegtas „Tėvų idėjų bankas“ 

(interneto svetainėje) 

9.4.3.2. Vykdytas tėvų konsultavimo projektas 

„Tėvų kambarys“  

9.4.3.3. Skatinamos tėvų ir pedagogų diskusijos, 

organizuojami susirinkimai, apklausos. 

 

9.3.4.1. Į įstaigos strateginį planavimą įsitrauks ne 

mažiau kaip 30 proc. bendruomenės narių. 

 

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 

                                                                                                     

 

 

 


