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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DAŽELIO „ŽIRNIUKAS“ 

 

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

1. Įgyvendinant kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudarant sąlygas kiekvieno vaiko asmeninei 

pažangai, pasiekti teigiami pokyčiai: 

Užtikrinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kaitą ir įvairovę, įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą, du kartus 

metuose atliekamas individualias vaiko galias atitinkančių pasiekimų ir pažangos stebėjimas, fiksavimas, analizavimas. Įvertinus vaikų ugdymo(-

si) pasiekimus (2022 m. pavasario), stebimi aukštesni pasiekimai visose 18 vaiko ugdymosi pasiekimų sričių: 0,7 pasiekimų žingsnio - 

kasdieninio gyvenimo įgūdžių, 0,7 pasiekimų žingsnio - fizinio aktyvumo, 0,8 pasiekimų žingsnio - emocijų suvokimo ir raiškos, 0,7 pasiekimų 

žingsnio - savireguliacijos ir savikontrolės, 0,8 pasiekimų žingsnio - savivokos ir savigarbos, 0,7 pasiekimų žingsnio - santykių su suaugusiais, 

0,7 pasiekimų žingsnio - santykių su bendraamžiais, 0,8 pasiekimų žingsnio - sakytinės kalbos, 0,7 pasiekimų žingsnio - rašytinės kalbos, 0,8 

pasiekimų žingsnio - aplinkos pažinimo, 0,7 pasiekimų žingsnio - skaičiavimo ir matavimo, 0,7 pasiekimų žingsnio - meninės raiškos, 0,9 

pasiekimų žingsnio - estetinio suvokimo, 0,8 pasiekimų žingsnio - iniciatyvumo ir atkaklumo, 0,9 pasiekimų žingsnio - tyrinėjimų, 0,8 pasiekimų 

žingsnio -  problemų sprendimo, 0,7 pasiekimų žingsnio - kūrybiškumo, 0,7 pasiekimų žingsnio - mokėjimo mokytis pasiekimų srityje. 

Įgyvendinant bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, 100 proc. vaikų įgijo esminius gebėjimus, reikalingus ugdytis pagal pradinio ugdymo 

programą (2022 m. gegužės mėn.).  

100 proc. pedagogų ugdymo procese taiko žaidimą kaip pagrindinę vaikų raidą ir ugdymąsi skatinančią veiklą, tyrinėjimų, atradimų, 

įsitraukimo ir džiaugsmo šaltinį. Visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, taikant Nacionalinės švietimo agentūros projekto 

„Inovacijos vaikų darželyje“ ir „Patirčių erdvės“ metodines rekomendacijas, pradėtos taikyti naujos veiklos formos, ugdymo būdai: tyrinėjimų 

laboratorija, bendravimo sala, vaikų projektas, pažinimo sala, spontaniški tyrinėjimai, atradimų stotelė, kūrybinės dirbtuvės, lėtasis skaitymas, 

ateljė.  

   Organizuotos socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) veiklos (13 veiklų), plėtojant pilietiškumo, sveikatingumo, STEAM kryptis. Veiklose 

dalyvavo daugiau kaip 40 proc. vaikų. 90 proc. pedagogų taikė patyriminio ugdymo(si) strategijas naudodami įvairias ugdymo aplinkas: veiklos 

grupėse, lauko edukacinėse aplinkose, ,,Atradimų laboratorijoje“, miesto erdvėse ir kt. Organizuota 40 edukacinių išvykų/užsiėmimų į: VUŠA 

botanikos sodą ir multisensorinį kambarį, Šiaulių dramos teatrą, Teniso akademiją, Šiaulių kultūros centrą, Šiaulių lengvosios atletikos ir 



sveikatingumo centrą, Šiaulių techninės kūrybos centrą, Mažeikius, Šiaulių koncertinę salę „Polifonija“, Šiaulių miesto centrinį stadioną, miesto 

centrinį parką, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą ir „Katinų muziejų“, Šiaulių apskrities Policijos muziejų, Telefonijos muziejų, Šiaulių Gytarių 

dirbtinos dangos futbolo stadioną, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešąją biblioteką, Ragainės ir Jovaro progimnazijas, Sporto gimnaziją, 

lopšelius-darželius „Berželis“ ir „Pelėdžiukas“. Kiekviena amžiaus grupė 1 kartą savaitėje lankosi įstaigos STEAM centre „Atradimų 

laboratorijoje“, kurioje organizuoja įvairias patyriminio ugdymo (STEAM) veiklas.  

   Mūsų darželyje vyksta aktyvus kryptingas meninis muzikinis ugdymas. 2022 m. ugdytiniai dalyvavo įvairiuose muzikos festivaliuose, 

renginiuose: respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų dainų ir šokių festivalyje „Žiemos taku“, respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų dainų festivalyje „Skambėk, pavasarėli!“, respublikiniame muzikos festivalyje „Dainuoju Lietuvai“, 

respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dainų festivalyje „Aš padainuosiu dainų dainelę“, tarptautinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių muzikos šventėje „Mažieji talentai“, nuotolinėje šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinėje 

viktorinoje „Muzikinis klausimėlis“, respublikiniame muzikos projekte „Muzikos takeliu“, miesto koncerte „Linksmasis vėjas“, šeimos dienos 

šventėje su ukrainiečių šeimomis. Vokalinis ansamblis „Mažosios žirniukės“ dalyvavo respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų mažųjų 

talentų muzikos festivalyje „Jievaras“ ir vokalo kategorijoje pelnė absoliučiai geriausio kolektyvo nominaciją; II tarptautiniame dainos ir šokio 

festivalyje-konkurse „Mamai“ iškovojo I vietą. 

   Aktyviai dalyvaujame „eTwinning“ projektų platformoje. Per metus įgyvendinta 14 projektų: „Aš ir mano grupės simbolis“, ,,Žiema spalvų 

paletėje"/,,Winters in the color palete", „Kuriame kitur ir kitaip“, nacionalinis STEAM projektas „3D Lietuvos  pilys“, „Pavasario gėlytė“, 

„STEAM Velykos“, „STEAM for kids“ (gautas nacionalinis kokybės ženklelis), socialinio ir emocinio ugdymo projektas „Jausmų paletė“, 

„Rieda margas margutis“, „Daržas ant palangės“, „Gamtos pasaka pavasarį“, „Rieda margučiai, džiaugias zuikučiai“, „Interaktyvios 

technologijos vaikų darželyje“, „Sveikata – tai dovana“. 

   Gerinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos stebėseną ir vertinimą, mokymosi rezultatų 

įsivertinimui ir savirefleksijos skatinimo būdų taikymui, kiekvienos amžiaus grupės (nuo 4 m.) vaikai naudojo mokymosi rezultatų įsivertinimui 

ir savirefleksijos skatinimui įvairius būdus: aptarimas veiklos pabaigoje, kaip sekėsi, ką sužinojo, ką norėtų sužinoti, vaikai patys vertina 

antspaudukų su nuotaikomis pagalba savo užduotėles, įsivertinimas ryto rate (3 spalvų veidukai) atsakant į klausimus kartu su pedagogu. PU 

grupių ugdytiniai skatinami domėtis savo ir kitų veikla, drąsiai dalintis jau turima patirtimi, peržiūrėti savo sukauptus darbus aplankale ir juos 

vertinti, reflektuoti, lyginti savo pasiekimus mokslo metų eigoje, naudojant anketas „Kelias į mokyklą“, „Aš galiu“,  „Šviesoforo“ metodas. 

„Zuikių“ ir „Boružėlių“ grupių mokytojos sukūrė 18 vaiko ugdymo(-si) pasiekimų sričių į(si)vertinimui skirtą anketą „Kaip man (tau) sekasi?“, 

kur vaikai save vertina piešdami emocijas ar naudodami sutartines spalvas. Parengti ir įgyvendinti projektai kiekvienoje amžiaus grupėje, 

atsižvelgiant į silpnąsias pasiekimų sritis: „Pirštelius mankštinu – aiškiai žodelį tariu“, „Drabužėlių pilna spinta“, „Spalvos draugauja su...“, 

„Pirštelius mankštinu – gražiai kalbu“, „Pirštukai išdykauja, su kalba gražiai draugauja“, „Aš ir tu – kalbame dialogu“, „Skaičiuoju kartu su 

kiškučiu“, „Vardą rašau – raidę žinau“, „Mokausi kartu su Bitute“, „Noriu išmokti rašyti“. Įgyvendintas Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo 

grupių interaktyvus patirtinio ugdymo projektas „Priešmokyklinuko mokyklėlė“, vykdytas tarptautinis projektas „Kartu paskaitykim knygelę“, 

tarptautinė iniciatyva „Pasakų iššūkis“, „Knygelės rodykite man kelią su inžinieriniu iššūkiu“. Taikytas naratyvinio žaidimo metodas ugdymo 

procese „Žaidžiu pasakoje“. Visos grupės vykdė projektą, skirtą sakytinės kalbos gebėjimams ugdyti „Svečiuose pas pasaką“, PU grupės vykdė 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų informatinio mąstymo lavinimo projektą „Mano linksmieji kodai–2“ ir kt. 

   Lopšelis-darželis „Žirniukas“ – Šiaulių miesto STEAM centras, organizuojantis veiklas ir mikrorajono vaikams. Suorganizuota 13 veiklų 

miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams: veikla „Vandeny ir prie vandens“ - Šiaulių Dermės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, l/d  „Gluosnis“ ugdytiniams; veikla ,,Kosmoso platybėse“ - l/d „Coliukė“, Šiaulių raj. Voveriškių 

mokyklos PUG ugdytiniams, veikla „Kas gyveno žemėje?“ - l/d „Pelėdžiukas”, l/d „Žilvitis”, „Sigutė”, „Berželis” ugdytiniams; veikla 

„Žaismingi ugnies, šviesos ir elektros atradimai” – P. Avižonio ugdymo centro, Šiaulių Dermės mokyklos ikimokyklinio skyriaus, l/d „Coliukė” 



ugdytiniams; veikla „Besmegenių fiesta“- Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniams; veikla „Kalėdinis 

eglutės žaisliukas“ – l/d „Pelėdžiukas“ ugdytiniams. 6 užsiėmimus vaikams organizavo Šiaulių techninės kūrybos centras, kaip mūsų socialinis 

partneris. Parengtas ir 90 proc. įgyvendinamas įstaigos 2022 m. STEAM veiksmų planas. Pravesta 130 STEAM veiklų darželio ugdytiniams. 

Kiekviena amžiaus grupė 1 kartą savaitėje lankėsi įstaigos STEAM centre „Atradimų laboratorijoje“. Suorganizuotas STEAM ugdymo gerosios 

patirties sklaidos renginys - respublikinė konferencija „Atrask Šiaulių STEAM: erdvė kurti ir tyrinėti“, įstaigos STEAM mokytojų grupė 

organizavo kūrybines dirbtuves tema „Kosmoso platybėse“. Parengtas ir pristatytas pranešimas „STEAM patirties sklaida“, bendradarbiaujant 

bei dalijantis patirtimi su Šiaulių l/d „Ežerėlis“ mokytojais, vesta veikla l/d „Berželis“ ugdytiniams jų įstaigoje bei šios įstaigos mokytoja vedė 

veiklą mūsų įstaigos ugdytiniams. „STEAM centre – „Atradimų laboratorijoje“ lankėsi pedagogai iš Telšių, Kauno, Mažeikių, Šiaulių miesto ir 

rajono. Nuolat pildomos veiklos Europos platformoje „STEM School Label“. 

   Didinant švietimo pagalbos prieinamumą ir efektyvumą, teikta kvalifikuota logopedų bei 3 mokytojų padėjėjų pagalba specialiųjų poreikių 

vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Visi vaikai, kuriems PPT paskirtas švietimo pagalbos teikimas, gavo savalaikę ir kvalifikuotą 

pagalbą. Visiems ugdytiniams parengti ir įgyvendinti PVP planai, pritaikytos 3 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio ugdymo programa. 

0,1 žingsniu padidėjo jų pažanga lyginant su 2021 m. Teikta kvalifikuota socialinio pedagogo pagalba vaikams, turintiems dėmesio ir aktyvumo, 

įvairiapusių raidos bei elgesio ir emocijų sutrikimų. 90 proc. įgyvendintos socialinio pedagogo darbo plano veiklos. Vaikų, kuriems teikiama soc. 

pedagogo pagalba, pažanga padidėjo 0,1 žingsniu lyginant su 2021 m. Įgyvendintos projektinės veiklos, kurios skirtos gerinti SUP turinčių vaikų 

pasiekimus pažintinės veiklos, emocijų valdymo, sakytinės ir rašytinės kalbos lavinimo, kūrybiškumo, tyrinėjimo srityse: įstaigos projektai 

„Pabiro, pasklido žiedai po laukus...“, ,,Gimtosios kalbos savaitė“, „Pirštukai išdykauja - su kalba gražiai draugauja“. Su SUP vaikais dalyvauta 

respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų edukacinių praktinių veiklų projekte ,,Raidė-

žodis-sakinys-knyga“, projektuose „3D Lietuvos pilys“, „Jausmų paletė“, ,,Žaisliukas pirštukui“. Švietimo pagalbos specialistai dalyvavo 

skaitmeninio ugdymo priemonių idėjų mugėje „Pažinkime supantį pasaulį“, respublikiniame švietimo pagalbos specialistų projekte ,,Ežiuko 

skėtis", šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendrystės projekte „Pedagogų 

bendradarbiavimas kuriant vaikams“.  

   Stiprinant vaikų fizinę sveikatą ir ugdant emocines socialines kompetencijas, 90 proc. įgyvendintas vaikų sveikatos ir saugumo ugdymo 

programos „Žirniukų sveikatos šalis“ 2022 m. veiklos planas: laimėtas respublikinio projekto „Sveikatiada“ konkursas „Sveikas užkandis“, 

dalyvauta respublikiniame projekte „Sveikata visus metus“. 90 proc. įgyvendintas lopšelio – darželio „Žirniukas“ „Aktyvios mokyklos“ fizinio 

aktyvumo skatinimo planas 2020-2025 m.: parengtas ir laimėtas LTOK programos „Olimpinė karta“ projektas (skirtas finansavimas – 400 eur), 

dalyvauta virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų judrios veiklos fotografijų ir veiklos aprašo parodoje „Sportiškas ruduo“, 

respublikinėje akcijoje „Rieda ratai rateliukai“, respublikinėje akcijoje „Sportuojantis  koridorius“, Šiaulių miesto lengvosios atletikos ir 

sveikatingumo centro organizuotuose renginiuose „Mažųjų labirintas“, „Mažųjų kalėdinis labirintas“, respublikiniuose projektuose 

„Ikimokyklinukų žiemos Olimpiada 2022“ bei „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“, Judumo savaitės renginiuose. JTI projekte festivalyje 

„Šauniausias teniso darželis“ laimėta III vieta. Vykdyta gerosios patirties sklaida sveikatą stiprinančių mokyklų ir aktyvių mokyklų tinkle: 

parengti gamtamokslinio projekto „Sveikatos idėjų skrynelė ant žaliosios palangės“ 2 pranešimai „Žalias svogūno kelias“ ir „Saulėgrąža ne tik 

gėlė“. Į ugdymo turinį integruojamos priemonės, gerinančios vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymą: socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo programa „Kimochi“, įgyvendinama dviejose ikimokyklinio ugdymo grupėse,  dviejose priešmokyklinio ugdymo grupėse 

įgyvendinama prevencinė socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“. 5 grupės dalyvavo respublikinėje draugiškoje socialinio ir 

emocinio ugdymo olimpiadoje „Dramblys“. Įstaiga organizavo akciją „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“, įvairias temines dienos: 

„Draugo diena“, „AČIŪ diena“, „Pasisveikinimo diena“, „Bitės diena“, „Lauko diena“. 

   2022 m. dėmesys skirtas pedagogų IT, skaitmeninio raštingumo, profesinėms kompetencijoms ugdyti ir dalinimosi gerąja praktinio darbo 

patirtimi įgūdžiams lavinti. Visi - 22 (100 proc.) pedagogai kvalifikaciją kėlė IT, skaitmeninio raštingumo seminaruose. Visi - 22 (100 proc.) 



pedagogai profesines, asmenines kompetencijas kėlė dalyvaudami „Pedagogas.lt“ platformoje: STEAM ugdymo - 10 (45 proc.), vaikų 

sveikatingumo ugdymo - 6 (27 proc.), emocinio-socialinio ugdymo - 10 (45 proc.),  vaikų raštingumo ugdymo 6 (27 proc.), ikimokyklinio 

ugdymo turinio atnaujinimo 2 (9 proc.), vaikų pasiekimų  vertinimo ir įsivertinimo 16 (73 proc.), įtraukiojo ugdymo 5 (23 proc.) seminaruose. 

Įstaigos pedagogai tobulino lyderystės įgūdžius dalindamiesi profesine patirtimi su miesto ir šalies pedagogais. Dalyvauta tarptautinėje savaitėje 

„EU Code WEEK 2022“ ir organizuotas projektas „Miško žvėrys“, dalyvauta metodinėje dienoje „Priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios 

patirties mainai“ (žaidimų kūrimas), skaitytas pranešimas respublikinėje STEAM konferencijoje „Atrask Šiaulių STEAM: erdvė kurti ir tyrinėti“ 

ir organizuotos kūrybinės dirbtuvės „Kosmoso platybėse“, parengtas straipsnis „Švietimo naujienose“ „Noriu išmokti rašyti“, skaitmeninių 

ugdymo priemonių kūrimas idėjų mugėje „Pažinkime supantį pasaulį“, respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Logopedo vaidmuo 

įtraukiojo ugdymo kontekste“ pristatytas pranešimas „Kalbos savaitė, skirta Gimtosios kalbos dienai paminėti“, pasidalinta gerąja projektų 

kūrimo patirtimi tarptautiniame renginyje „International Education Symposium From Project to Practice“. Įstaigos komanda dalyvavo NŠA  

mokymuose „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą. Suorganizuoti keturi respublikiniai 

projektai. 2022 m. vasario mėn. suorganizuotas respublikinis ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kūrybiškumą ir inžineriją apjungiantis iššūkis 

„Galvok, dėliok ir Morę sukonstruok“. Projekte dalyvavo 54 pedagogai su vaikais iš 22 šalies įstaigų. Pasidalyta gerąja patirtimi, skirtas dėmesys 

ugdytinių kūrybiškumui, inžinerinių įgūdžių lavinimui, liaudies tradicijų puoselėjimui. 2022 m. vasario-kovo mėn. suorganizuotas IV 

respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų liaudies dainų festivalis „Iš dainelių iš dainų vainiką Lietuvai pinu“ (šįkart 

virtualiai). Dalyvavo 43 šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų 250 vaikų. Projektu skatintas ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinis bendravimas 

ir bendradarbiavimas, meninio ugdymo mokytojų dalijimasis profesine patirtimi bei tobulinamos pedagogų dalykinės kompetencijos. 2022 m. 

vasario-kovo mėn. suorganizuotas respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų STEAM projektas „Kaip parašyti kitaip?“, skirtas 

Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti. Į projektą aktyviai įsijungė pedagogai su savo ugdytiniais iš Kauno, Vilniaus, Radviliškio, Rokiškio, 

Kelmės, Mažeikių, Šiaulių ir kitų respublikos švietimo įstaigų. Virš 180 pedagogų pasidalijo savo idėjomis ir vaikų veiklomis, atitinkančiomis 

visas 5 STEAM akronimų raides. 2022 m. birželio 10 d. suorganizuota respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos 

konferencija „Atrask Šiaulių STEAM: erdvė kurti ir tyrinėti“ kartu su kitais 4 Šiaulių miesto STEAM darželis - centrais. Renginys organizuotas 

siekiant vienyti STEAM centrų veiklą bei dalintis pedagogine patirtimi šioje srityje su respublikos pedagogais, kurie atvyko net iš 11 miestų ir 

miestelių. 2022 m. lapkričio 16 d. miesto etnokultūrinė vakaronė „Močiutės skrynią pravėrus“ su Šiaulių kultūros centro folkloro ansambliu 

„Sidabrinė gija“, lopšeliu-darželiu „Eglutė“.  

   Plėtojant aktyvų bendradarbiavimą ir prasmingą visų bendruomenės narių dalyvavimą įstaigos veikloje vykdytas projektas „Tėvai ryšyje“, 

organizuotos bendruomenės akcijos „Bėga žirnis ir žirniukas“, „Stebuklinga Mamos suknelė“, „Tėčio automobilis“, „Apgyvendinkim moliūgų 

švieseles darželio kieme“, paramos akcijos ukrainiečiams, „Išsipildymo akcija 2022“, bendruomenės žygis iki Geležinės Lapės, darželio aplinkos 

tvarkymo talkos, Kneipo (refleksoterapinio) tako įrengimas, saulėgrąžų alėjos kūrimas, tradicinės šventės „Žolinės“, Mokslo metų pradžios 

šventė, „Žibintų šventė“, šventinis susitikimas su Kalėdų seneliu, kūrybinės dirbtuvės „Velykų kiškis“, „Kūčiukų ir kalėdinių sausainių 

kepimas“, „Kalėdinė eglutė kitaip“, „Kalėdas pasitinkame su pasaka“, „Eglutės žaisliuko istorija“. Suorganizuoti įstaigos 50-ies metų jubiliejaus 

renginiai: žygis, lauko galerija „50 piešinių mano darželiui“, gimtadienio dirbtuvėlės „50“, žirniukų ženkliukų gamyba, gimtadienio paštas, 

orientacinis žaidimas darželio kieme „Aš pažįstu savo darželį“,  50 ratų aplink darželį bėgimo akcija „Bėga žirnis ir žirniukas“, spalvotų 

akmenukų labirinto kūrimas „Žirniuko takelis“, šventinė vaikų diskoteka „Pasveikinkim vieni kitus“, šou grupės „Trys draugai“ koncertas, 

šventė „50-asis Žirniuko šeimos gimtadienis „Žalio žirnio istorija“, mušamųjų instrumentų grupės „Ritmas kitaip“ koncertas. 2022 m. gegužės 

mėn. suorganizuotas susitikimas - atvirų durų diena būsimų ugdytinių tėvams, kurių metu vykdyta sklaida apie įstaigos veiklą ir ugdymo 

galimybes. 

   Tobulinant veiklos kokybę pasitelkus bendruomenę, 2022 m. gegužės mėn. atliktas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos kokybės 

visuminis įsivertinimas. Parengtas įstaigos veiklos kokybės tobulinimo planas. Įstaigos komanda dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programoje 



„Kokybės vadybos sistemos diegimas švietimo įstaigoje“, konferencijoje „Švietimo kokybė: neišvengiamybė, iššūkiai ir tobulinimo galimybės“. 

Susipažinta su BVM kokybės vadybos sistema. 

 2. Siekiant modernizuoti lauko ir vidaus ugdymo erdves:  

     Pritaikant erdves patirtiniam ugdymui, atliktas grupių aplinkų įsivertinimas. Numatytos perspektyvos/veiksniai, kaip grupių aplinkas tobulinti. 

Įrengti du lauko tyrinėjimams skirti centrai – lauko stalų erdvės, lauko svarstyklės, dvi lauko virtuvėlės. Prižiūrimas įkurtas prieskonių ir 

vaistažolių alpinariumas „Vaistažolių karalystė“, pagaminta „Žirniukų arbata“, kuri kaip dovana išdalinta darželio 50-ojo gimtadienio šventės 

metu. Sutvarkyti ir atnaujinti vabzdžių nameliai. Įrengtos dvi naujos daržo lysvės. Veikė lauko meno galerija. Įkurta saulėgrąžų alėja. Įrengtas 

refleksoterapinis (Kneipo) takas darželio kieme. Kuriama informatyvi - edukacinė darželio kiemo aplinka, užsakytos lauko informacinės 

kortelės-rodyklės.  

   Atnaujinant lauko ir vidaus edukacines erdves, į visas (9) smėlio dėžės atvežtas smėlis. „Lopšelinukų kiemeliui“ nupirktas vaikų žaidimų 

namelis su terasa. Pagamintos keturios lauko žaislams/daiktams laikyti daiktadėžės. Įsigyti du skėčiai/pavėsinės nuo saulės virš smėlio dėžių. 

Toliau vyksta virtuvės patalpų, įrangos ir inventoriaus atnaujinimas: atliktas remontas maisto sandėlyje, įsigyti trys nerūdijančio plieno stalai, 

trys maisto žaliavų sandėlio lentynos, naujas šaldytuvas, mėsmalė, įvairūs virtuvės indai. Atliktas dalinis remontas vienoje grupėje. Trijose 

grupėse pakeistos šešios durys. Visose (10) grupių, muzikos salėje ir virtuvėje įrengti kondicionieriai. Sudaryti šeši nauji evakuacijos planai. 

Atnaujinta informacija įstaigos interneto svetainėje. Sporto salės remontui negautas finansavimas. 

 

II. 2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

1 tikslas. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, siekiant ugdymo ir įstaigos veiklos kokybės. 

1.1. Ugdomąjį procesą organizuoti maksimaliai tenkinant vaiko ugdymosi poreikius. 

1.2. Visose grupėse parinkti ir taikyti ugdymo(-si) metodus ir formas, leidžiančias kiekvienam vaikui patirti ugdymosi džiaugsmą ir 

sėkmę. 

1.3. Plėtoti STEAM ugdymo kryptį. 

1.4. Teikti veiksmingą švietimo pagalbos kiekvienam vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. 

1.5. Tobulinti įstaigos veiklos ir ugdymo kokybę. 

 

2 tikslas: Sudaryti sąlygas bendruomenės kompetencijoms ir kvalifikacijai tobulintis, skatinant bendradarbiavimą. 

2.1. Kryptingai, sistemingai stiprinti pedagogų ir kitų bendruomenės narių kompetencijas. 

2.2.  Puoselėti dialogo ir susitarimų kultūrą. 

 

3 TIKSLAS. Modernizuoti lauko ir vidaus ugdymo erdves. 

3.1. Kurti patrauklią, šiuolaikišką, atitinkančią vaikų poreikius, ugdymo(si) aplinką. 

3.2. Užtikrinti saugias ir sveikas vaikų ugdymo(si) ir bendruomenės darbo sąlygas. 

 

 

2023 METŲ VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdymo Vykdytojai. Laukiamas rezultatas 



data Partneriai 

1 tikslas. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, siekiant ugdymo ir įstaigos veiklos kokybės. 

1.1. Ugdomąjį procesą 

organizuoti maksimaliai 

tenkinant vaiko 

ugdymosi poreikius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Du kartus per mokslo metus 

atliekamos lyginamosios vaikų 

pasiekimų ir pažangos analizės 

įstaigos lygmeniu. 

 

2023 m.  

II ketv. 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Įstaigos ugdytinių pažanga visose 18 

ugdymo sričių didėja ne mažiau nei 0,5 

žingsnio. PUG vaikai yra pasiruošę 

mokytis pirmoje klasėje. 

1.1.2. Edukacinių projektų grupėse, 

orientuotų į silpnųjų ugdymosi sričių 

gerinimą, organizavimas. 

 

2023 m. 

III-IV ketv. 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

Kiekvieno amžiaus grupės mokytojai  

parengia ir įgyvendina  ne mažiau kaip po 

vieną edukacinį projektą, orientuotą į 

silpnųjų ugdymo sričių gerinimą. 

1.1.3. eTwinning platformoje 

įgyvendinami projektai, skirti 

sakytinės, rašytinės kalbos ugdymo, 

skaičiavimo ir matavimo bei kitų 

ugdymo sričių pasiekimams gerinti. 

 

2023 m. 

 

 

 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

 

 eTwinning platformoje įgyvendinami ne 

mažiau nei du projektai, skirti sakytinės, 

rašytinės kalbos ugdymo, skaičiavimo ir 

matavimo pasiekimams gerinti ir ne 

mažiau penki projektai kitų ugdymo sričių 

pasiekimams gerinti. 

1.1.4. Tėvų (globėjų) supažindinimas 

su vaikų pasiekimais ir pažanga, 

ugdymo turinio įgyvendinimu. 

2023 m. 

II, IV ketv. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

specialistai 

Organizuojamuose individualiuose vaikų 

pasiekimų ir pažangos aptarimuose rudenį ir 

pavasarį dalyvaus ne mažiau kaip 50 proc. 

įstaigos tėvų (globėjų). 

1.1.5. Gabių vaikų ugdymo 

organizavimas.  

2023 m. Mokytojai, 

švietimo 

specialistai 

Gabių vaikų pasirodymų miesto 

renginiuose skaičius – ne mažiau kaip du 

pasirodymai per metus. 

1.1.6. Patirtinio ugdymo veiklų lauke 

organizavimas. 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Ne mažiau 10  ugdomųjų veiklų bus 

organizuojamos lauke.  

Sukurtos/įsigytos priemonės ugdymui 

lauke, ilgalaikės užduotys ar informacija 

pateikiama QR kodais. Ugdymas lauke 

vykdomas rotaciniu principu. 

1.1.7. Vykdoma nuosekli ir ilgalaikė 

lopšelio-darželio bendruomenės 

sveikatos, fizinio aktyvumo 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

90 proc. įgyvendinta Sveikatą stiprinančios 

mokyklos programa - vaikų sveikatos ir 

saugumo ugdymo programa „Žirniukų 



 

 

 

 

stiprinimo, socialinio-emocinio 

ugdymo veikla. 

 

mokytojai sveikatos šalis“ ,  90 proc. įgyvendintas 

lopšelio – darželio „Žirniukas“ „Aktyvios 

mokyklos“ fizinio aktyvumo skatinimo 

planas. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas integruojamos ne 

mažiau kaip dvi socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymo programos. 

1.2. Visose grupėse 

parinkti ir taikyti 

ugdymo(-si) metodus ir 

formas, leidžiančias 

kiekvienam vaikui 

patirti ugdymosi 

džiaugsmą ir sėkmę. 

1.2.1. Pedagogų gerosios patirties 

sklaida, gerinant vaikų prioritetinių 

ugdymosi sričių pasiekimus. 

2023 m.  

II–IV ketv. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Pedagogų parengti ir pristatyti ne mažiau 

nei 5 pranešimai susitikimams „Inovatyvių 

ugdymo metodų taikymas ugdymo 

procese“. 

1.2.2. Skaitmeninio ugdymo turinio 

kūrimas naudojant įvairius įrankius. 

 

 

2023 m.  

II ir IV etv. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

50 proc. pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų parengia skaitmeninę ugdymo 

priemonę sakytinės, rašytinės kalbos 

ugdymo, skaičiavimo ir matavimo sričių 

gebėjimams ugdyti. Suorganizuoti ne 

mažiau kaip du pedagogų pasidalinimo 

gerąja patirtimi renginiai, kuriuose 

pristatytos sukurtos skaitmeninės 

priemonės.  

1.2.3.  Išplėtotas vaikų ugdymas 

netradicinėse vidaus ir lauko erdvėse, 

už įstaigos ribų. 

2023 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Organizuota daugiau nei 20 ugdomųjų 

veiklų per metus įvairiose miesto socialinėse 

erdvėse. 

Ne mažiau 20 veiklų organizuojamos ne 

grupės, o kitose lopšelio-darželio vidaus ir 

lauko erdvėse.  

Erdvių panaudojimo galimybės aptartos 

metodinės grupės pasitarimuose (2023 m. 

balandžio, lapkričio mėn.). 

1.2.4. Plėtojama neformaliojo 

švietimo veikla. 

2023 m. Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Lopšelyje-darželyje įgyvendinamos ne 

mažiau nei trys neformaliojo švietimo 

teikėjų programos. 

Atlikta tėvų apklausa „Neformaliojo 

švietimo programų įgyvendinimas ir 

plėtojimas“. 



1.2.5. Įgyvendinamas socialinių 

kompetencijų ugdymo (SKU) modelis. 

 

 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Vykdytos ne mažiau kaip penkios socialinių 

kompetencijų ugdymo (SKU) veiklos, 

plėtojant pilietiškumo, sveikatingumo, 

STEAM kryptis. SKU veiklose dalyvavo ne 

mažiau 40 proc. vaikų ir darbuotojų. 

Veiklos fiksuojamos SKU kalendoriuje. 

1.3. Plėtoti STEAM     

ugdymo kryptį. 

 

 

 

  

1.3.1. Lopšelis-darželis „Žirniukas“ 

– Šiaulių miesto STEAM centras, 

organizuojantis veiklas ir Šiaulių 

miesto vaikams. 

2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

STEAM 

grupės 

pedagogai 

Suorganizuota mažiausiai 20 veiklų 

STEAM centre – edukacinėje erdvėje 

„Atradimų laboratorija (STEAM)“ ne tik 

darželio ugdytiniams, bet ir miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams. 

1.3.2. Parengtas ir įgyvendinamas 

įstaigos 2023 m. STEAM veiksmų 

planas. 

2023 m. 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Parengtas ir 90% įgyvendintas  STEAM 

veiksmų planas. 

Suorganizuoti ne mažiau nei du STEAM 

ugdymo gerosios patirties sklaidos 

renginiai mieste ir/ar respublikoje. 

1.3.3. Veiklos viešinimas Europos 

platformoje „STEM School Label“. 

2023 m. 

I-II ketv. 

STEAM 

grupės 

mokytojai 

Atliktas Europos platformos „STEM 

School Label“ ženklo įsivertinimas. 

1.4. Teikti veiksmingą 

švietimo pagalbos 

kiekvienam vaikui, 

kuriam nustatyti 

specialieji ugdymosi 

poreikiai. 

1.4.1. Kvalifikuota logopedo pagalba 

specialiųjų poreikių vaikams, 

turintiems kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų. 

2023 m. Logopedai Visi vaikai, kuriems PPT paskirtas 

švietimo pagalbos teikimas, gauna 

savalaikę ir kvalifikuotą pagalbą.  

Bent 0,1 žingsniu padidėja jų pažanga 

lyginant su 2022 m. (2023 m. II ketv.). 

1.4.2. Pagalbos vaikui planų 

rengimas, įgyvendinimas ir pažangos 

vertinimas. 

2023 m.  VGK nariai, 

mokytojai 

 

Vaikams, turintiems SUP, parengti, 

suderinti su tėvais ir įgyvendinti pagalbos 

vaikui planai. 

1.4.3. Pritaikytos IU/PU programos 

rengimas, įgyvendinimas, ugdymosi 

pažangos stebėjimas ir vertinimas. 

2023 m. VGK nariai, 

mokytojai 

 

Parengtos ir pritaikytos IU/PU programos 

(pagal poreikį). 

1.4.5. Kvalifikuota socialinio 

pedagogo pagalba vaikams, turintiems 

dėmesio ir aktyvumo, įvairiapusių 

raidos bei elgesio ir emocijų 

sutrikimų. 

2023 m. Socialinis 

pedagogas 

90% įgyvendintos socialinio pedagogo 

darbo plano veiklos. Vaikų, kuriems 

teikiama soc. pedagogo pagalba, pažanga 

didėja bent 0,1 žingsniu lyginant su 2022 

m. (2023 m. II ketv.). 



1.4.6. Projektinių veiklų, skirtų SUP 

turintiems vaikams, įgyvendinimas.  

2023 m.  Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Įgyvendinamos ne mažiau nei dvi 

projektinės veiklos, kuriomis siekiama 

gerinti SUP turinčių vaikų pasiekimus 

sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymo, 

skaičiavimo ir matavimo srityse. Veiklose 

dalyvauja švietimo pagalbos specialistai, 

pedagogai, tėvai. 

1.5. Tobulinti įstaigos 

veiklos ir ugdymo 

kokybę. 

1.5.1. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo veiklos 

kokybės giluminis įsivertinimo 

organizavimas. 

2023 m.  

I-II ketv. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

bendruomenė 

Atliktas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo veiklos kokybės giluminis 

įsivertinimas. Nustatytos tobulintinos sritys, 

numatyti veiksmai joms stiprinti. 

1.5.2. Bendrojo vertinimo modelio 

(BVM) taikymas įstaigos veiklos 

kokybės valdyme ir vertinime (2023 

m.). 

2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Geresnis įstaigos veiklos kokybės valdymo 

organizavimas ir vykdymas. 

2 tikslas: Sudaryti sąlygas bendruomenės kompetencijoms ir kvalifikacijai tobulintis, skatinant bendradarbiavimą. 

2.1. Kryptingai, 

sistemingai stiprinti 

pedagogų ir kitų 

bendruomenės narių 

kompetencijas. 

2.1.1. Parengtas įstaigos darbuotojų 

kompetencijų ir kvalifikacijos 

tobulinimo planas. 

2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įgyvendintas įstaigos darbuotojų 

kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimo 

planas. Ne mažiau kaip 90 proc. pedagogų 

dalyvaus dalykiniuose seminaruose. 

2.1.2. Darbuotojų kompetencijų, 

reikalingų įtraukties principui, 

tobulinimas. 

2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ne mažiau 70 proc. darbuotojų kels 

kvalifikaciją įtraukiojo ugdymo 

organizavimo srityje. 

2.1.3. Suorganizuotas mokymų ciklas 

įstaigos viduje „Mokomės vieni iš 

kitų“. 

 

 

  

2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymu, 

metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Suorganizuoti ne mažiau kaip trys gerosios 

patirties pasidalijimo renginiai tarp 

darbuotojų. 

 

 

2.1.4. Pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymu, 

mokytojai 

Suorganizuoti ir įvykę ne mažiau kaip 20 

kokybiškų renginių, į jų planavimą bei 

organizavimą įtraukiant ugdytinių tėvelius.  

Profesijų pristatymas.  

Bendrų su tėvais edukacinių užsiėmimų 

organizavimas. 

Tradicinių bendruomenės renginių  



organizavimas. 

2.2.  Puoselėti dialogo ir 

susitarimų kultūrą. 

 

2.2.1. Bendruomenės nuomonės 

tyrimas „Ar turime tokį darželį, kokio 

norime?“ 

 

 

 

2023 m.  

II, IV ketv. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Atliktas vaikų (25 proc.), tėvų (60 proc.), 

darbuotojų (100 proc.) nuomonės tyrimas 

,,Ar turime tokį darželį, kokio norime?“, 

rezultatai pristatyti visuotiniame 

bendruomenės susirinkime. 

2.2.2. Iniciatyvos „Vaikų balsas“ 

organizavimas. 

 

2023 m. Direktorius, 

mokytojai 

Iniciatyva „Vaikų balsas“. Sudarytos 

galimybės vaikams išsakyti savo idėjas. 

Pedagogai sukaupia ir ne mažiau 30 proc. 

įgyvendina vaikų pasiūlytų ugdymo idėjų 

ir iniciatyvų. 

2.2.3. Pasiūlytos ir įgyvendintos 

mokytojų ir kitų darbuotojų 

iniciatyvos ugdymo proceso 

tobulinimui, įvairinimui. 

2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai ir 

kiti 

darbuotojai 

Įgyvendintos ne mažiau kaip dvi 

metodinės grupės ir ne mažiau kaip dvi 

asmeninės iniciatyvos ugdymo proceso 

tobulinimui, įvairinimui. 

3 TIKSLAS. Modernizuoti lauko ir vidaus ugdymo erdves. 

3.1. Kurti patrauklią, 

šiuolaikišką, 

atitinkančią vaikų 

poreikius, ugdymo(si) 

aplinką. 

3.1.1. Aplinkos, motyvuojančios 

ugdymą(si), skatinančios informatinį 

mąstymą, kūrybiškumą, kūrimas. 

 

2023 m.  

I-III ketv. 

 

. 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

mokytojai 

Naudojamos virtualios aplinkos 

priešmokyklinio ugdymo proceso įvairovei.  

Atnaujintos priemonės grupėse 

spontaniškai vaikų žaidybinei veiklai 

plėtoti. 

3.1.2. Lauko edukacinių erdvių 

atnaujinimas. 

2023 m.  

II-III ketv. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkio dalies 

vedėjas 

Atnaujinti lauko takų piešiniai-užduotys 

„Kiemo žaidimai“. 

Įrengtos ne mažiau kaip dvi naujos 

edukacinės erdvės lauke. 

3.2. Užtikrinti saugias ir 

sveikas vaikų 

ugdymo(si) ir 

bendruomenės darbo 

sąlygas. 

3.2.1. Aplinkos, stimuliuojančios 

nusiraminimą, kūrimas. 

 

 

2023 m.  

I-III ketv. 

 

. 

Direktorius,  

ūkio dalies 

vedėjas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Pradėtas kurti sensorinis kambarys: atlikti 

remonto darbai, įsigyta bent 30% sensorinių 

priemonių. 

 

3.2.2. Sveikos gyvensenos įpročių 2023 m. Direktorius, Užtikrinamas vaikų maitinimas 



formavimas  II ketv. ūkio dalies 

vedėjas, 

maitinimo 

organizatorius 

ekologiškais produktais. Inicijuotas 

lopšelio-darželio dalyvavimas 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 

Žemės ūkio ministerijos vykdomame 

projekte „Ekologiškų ir pagal nacionalinę 

žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą 

pagamintų maisto produktų vartojimo 

skatinimas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose“. 

3.2.3. Grupių, muzikos, sporto salių 

remonto darbai.  

2023 m.  Direktorius, 

ūkio dalies 

vedėjas 

Atliktas dalinis remontas bent vienoje 

grupėje. 

Pateikti investiciniai projektai muzikos ir 

sporto salių remonto darbams. 

3.2.4. Įstaigos lauko teritorijos 

priežiūra. 

2023 m.  Ūkio dalies 

vedėjas 

Darželio teritorijos (medžių genėjimo) 

tvarkymas 

3.2.5. Virtuvės įrangos atnaujinimas. 2023 m.  Ūkio dalies 

vedėjas 

Įsigytas bent vienas nerūdijančio plieno 

stalas. 

 

_____________________________ 


