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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vaiko teisių konvencija, lopšelio-darželio
„Coliukė“ nuostatais ir ikimokyklinio ugdymo programa, strateginiu planu bei metų veiklos planais.
Lopšelis-darželis „Coliukė“ yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga su specialiųjų poreikių grupe, vaikams su dideliais ir labai
dideliais specialiaisiais poreikiais. Lopšelį-darželį sudaro: 1 grupė – 1-1,5 metų vaikams; 1 grupė – 1,5-3 metų vaikams; 3 grupės – 3-6 metų vaikams;
1 grupė – 3-6 metų , specialiųjų poreikių vaikams su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais poreikiais. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi
mišraus amžiaus grupėse. Darželio adresas – A. Kojelavičiaus g.298, LT-11114, Vilnius. Specialiųjų poreikių ugdymo grupės adresas – Karklėnų g.15,
Vilnius.
Įstaigoje dirba 12 pedagogų: visi pedagogai su aukštuoju išsilavinimu, 3 ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, 6 vyr. auklėtojos, 1 vyr. meninio ugdymo
pedagogė, 2 auklėtojos metodininkės. 2016 m. dvi pedagogės įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Siekiama ugdyti visapusišką ir sveiką asmenybę,
į ugdymo procesą integruojant pagrindinius sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos principus.
Lopšelyje-darželyje „Coliukė“ vykdomos šios neformaliojo švietimo programos: „Ikimokyklinio ugdymo programa 1-6 m. vaikams”, patvirtinta 2007
m. rugpjūčio 31d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto departamento Švietimo skyriaus įsakymu Nr.30-1664. Nuo
2016 m. vaikai ugdomi pasitelkiant „Opa pa ir draugai PI KA“ – autorė dr. Ramunė Burškaitienė.
L/d „Coliukė“ ikimokyklinio ugdymo programa jungia penkias sritis: Žaidimas; Sveikatos saugojimas ir aplinkosauga; Pažintinė-tiriamoji veikla;
Komunikacija; Judėjimas; Menai (muzika, dailė, vaidyba).
Valstybinė „Bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa“(2014-09-02 įsak. Nr.V-779).
Priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo 2015-2016 m.m. naudojame lietuvių autorių Jolantos Skridulienės ir Vilijos Vyšniauskienės sukurtą nuoseklia
metodiką, integruotą mokymosi priemonių komplektą - OPA PA.
Ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, kuri moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti
būdų su tais jausmais susitvarkyti.
LRŠMM metodinė priemonė „Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas“ rengė R. Sabaliauskienė, R.Rimkienė (2009)
Rauckis J., Drungilienė D. „Ankstyvojo amžiaus kūno kultūros programa“.
Dodge D., T. ir kiti „Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo programa“.
Ivoškuvienė R. ir kiti „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas“. Denikytė S., Pečiulienė O. „Vaikų
turinčių kalbos sutrikimų, orientavimosi erdvėje ugdymo vadovas“, I, II d.
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L/d „Coliukė“ meninio ugdymo programa vaikams su kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimais (2012-01-10, įsak. Nr.V-73).
Specialiosios Olimpiados „Jaunasis Atletas“ programa. Programos orientuotos į darnų vaikų vystymąsi pagal ugdytinas kompetencijas: sveikatos
saugojimo, socialinę, komunikavimo, pažinimo ir meninę.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas ir sveikatos priežiūra yra neatsiejami. Nuo 2011 m. vykdoma l/d „Coliukė“2016 – 2020 m. sveikatos stiprinimo
programa „Coliukės sodas“ (2015-09-03, įsak. Nr.V-64).
Nuo 2013 m. bendradarbiaujant su Goethe‘s institutu, vykdoma programa „Vokiečių kalba su Hans Hase“.
2015 m. – 2016 m. darželyje vykdyta šviečiamosios gyvulininkystės programa „Augink, rūpinkis, mylėk“.
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II. ĮSTAIGOS FOLOSOFIJA, MISIJA, VIZIJA
Filosofija
Saugosi gamtą – saugosi Tėvynę. M. Prišvinas
Misija
Teikti kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą vaikams nuo 0 iki 7 metų . Racionaliai naudojant švietimui
skirtas lėšas, sukurti patrauklią ir atvirą bendruomenei aplinką, ypatingą dėmesį skiriant visų narių sveikatai, ekologinei ir bendrai kultūrai,
nuolatiniam tobulėjimui.
Vizija
Tapti rajono ekologinės kultūros centru, besirūpinančiu darniu mažo vaiko ugdymu puoselėjančiu gamtosaugines idėjas, pagarbą žmogui ir
gamtai.
Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas
Mokyklos administracija
Vardas, pavardė
Birutė Spruogienė
Božena Čiurlionienė

Pareigybė ir pagrindinės funkcijos
Direktorė
l. e. p. direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Vadybinė kategorija
I vadybinė kategorija
-

Mokykloje veikia šios savivaldos : Darželio taryba ; Pedagogų taryba; Vaiko gerovės komisija; Tėvų komitetas.
III. 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Informacija apie darželio veiklą
Statistika pateikta sausio 1d.

2015 m.

2016 m.

Pedagoginių darbuotojų skaičius

13

12

Aptarnaujančio personalo skaičius

18

18

Ugdytinių skaičiaus kaita

114

110

Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus
dinamika

18

12
5

Specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus kaita

8

12

Nemokamai maitinamų asmenų skaičius

2

2

Naudojasi mokesčio už matinimą lengvata

27

19

Mokyklos strateginis planas

Strateginis planas parengtas 2013–2017 m.,
patvirtintas direktoriaus 2013 m. birželio 27 d.
įsakymu Nr. V-187.

Sveikatos stiprinimo programa „Coliukės
sodas“ 2016 m. – 2020 m.

Patvirtinta direktoriaus 2015 m. rugsėjo 3 d.
įsakymu Nr. V-64
Pažymėjimas Nr. SM-322, 2015 m. lapkričio 23 d.

Vilniaus lopšelio – darželio „Coliukė“
2017 m. veiklos planas.

Pritarta darželio tarybos nutarimu 2017 m...... d.
protokolo Nr. DT-1
Patvirtintas direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr. .

Lopšelio - darželio veiklos planavimas

2016 metų mokyklos prioritetai

1. Sveikos gyvensenos ugdymas ir gamtosauga.
Tikslas: Kurti kokybiškas sąlygas vaikų ugdymui, siekti šiuolaikiško ugdymo, atsižvelgiant į vaiko
galias sveikatą stiprinančios mokyklos principus.
1. Vykdyta 2016-2020 m. l/d „Coliukė“ sveikatos stiprinimo programa „Coliukės sodas“.
2. Organizavome tradicines sveikatingumo ir fizinio aktyvumo veiklas bendruomenėje:
„Rudenėlio šventė“ ir žiemos sporto šventė „Mažieji Olimpiečiai“ darželio kieme.
3. Vykdėme „Darni mokykla“ programos veiklas: kūrėme lipdukus „saugok šilumą“, „taupyk
šviesą“ , „taupyk vandenį“.
4. Organizavome metodinio būrelio „Vilnis“ ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių įtaigiausio
lipduko „Tausok šilumą“bei „Išjunk šviesą“ konkursą. Piešinių konkursą „Mano lempinukas“.
5. Organizavome kūrybinės raiškos savaitę „Būkime sveiki“.
6. Darželyje tęsiama pedagogų, vaikų ir tėvų žaislų iš tekstilės kūryba „Paprastas stebuklas“.
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7. Įgyvendinami tęstiniai grupių projektai: „Ekologinis daržas“, „Vaistažolių takas", „Coliukės
sodas“, „Ankstyvoji plokščiapėdystės profilaktika“, „Dantukų abėcėle“, „Kelionė į šalį – gamta“,
„Mūsų mažieji draugai”, „Čiupinėjame – kuriame – kalbame“, „Jaunasis Atletas, „Vasarėlės
takeliu“, „Jaunojo genijaus mokykla“.
8. Užtikrinant vaikų judrumo ir fizinio aktyvumo poreikį, dalyvavome ir laimėjome projektą
Hans Hase žaidžia futbolą ir gavome pilną futbolo inventoriaus komplektą. (Kamuolius,
trapecijas, vartus, marškinėlius).
9. Įtraukėme bendruomenę į gamtosauginius projektus ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per
Lietuvą”, „Mano žalioji palangė“.
2. Kūrybiškumo ir socialinių įgūdžių stiprinimas.
Tikslas: Skatinti vaikų kūrybiškumą kasdienėse veiklose, kultūrinį sąmoningumą, lavinti
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
1. Vykdyta ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo programa.
2. Grupėse „Nykštukai“, Bitutės“ ir „Vabaliukai“ vykdyta ankstyvosios prevencijos programa
„Zipio draugai“.
3. Vykdyta papildomo ugdymo veikla: šokiai, vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame
ugdyme, dailė bendradarbiaujant su Naujosios Vilnios moksleivių namais .
4. Dalyvavome tradiciniuose festivaliuose: „Vieversėlis“, „Slavų vainikas“, „Mažoji scena“,
„Paveldo gija“.
5. Dalyvavome teatralizuoto šokio konkurse „Saulės zuikučiai“ tema „Mes – gamtos vaikai“
6. Organizavome teatro dienas lopšelio – darželio grupėse 2016 – 03.
7. Inicijavome rajono ikimokyklinių įstaigų jungtinį koncertą VŠĮ „Mes esame“ – „Pavasario
balsais dalinkimės su visais“ 2016 – 04 – 16 d.
8. Vilniaus Perkūno Rotary klubo vaikų su negalia piešinių aukciono nugalėtojai 2016 – 03 – 17
9. Dalyvavome nacionaliniame piešinių konkurse „Piešiam“ 2016 – 11 – 08 tema „Nacionalinis
kostiumas“; Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtoje pilietinėje akcijoje „Lietuva
kviečia“
(nuotraukų koliažas-sveikinimai Lietuvai).
10. Dalyvavome vokiečių kalbos festivalyje „Vokiečių kalbą į sceną“, o taip pat iniciatyvoje „O
kaip vokiškai“.
11. Pažymėdami bibliotekų metus bendradarbiavome su LEU labdaros ir paramos fondu
„Švieskime vaikus“ ir dalyvavome knygų dovanojimo šventėje „Vaikų bibliotekėlė 2016“. Savo
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biblioteką papildėme 24 naujomis knygelėmis.
12. Dalyvavome respublikiniame piešinių konkurse „Apšerkšniję mūsų žiemos“.
3. Savarankiškas ir atsakingas pedagogas šiuolaikinėje mokykloje.
Tikslas: Skatinti ugdymo dalyvių sąveiką, tobulinant profesines ir asmenines kompetencijas.
1. Bendradarbiavome su socialiniais partneriais, dalyvavome metodinio būrelio „Vilnis“ veiklose:
„Ikimokyklinio ugdymo įstaigų himnų pristatymai“ 2016 – 03 – 14
2. Įstaigos pedagogai tikslingai lankėsi kvalifikacijos kėlimo renginiuose, seminaruose,
konferencijose (žr. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo apskaita - 2016).
3. Norėdami atnaujinti ir paįvairinti ugdymo turinį, dalyvavome interaktyviame seminare
pedagogams: „Penkiamečių ugdymas. Kartu su PI KA į kūrybinį pikniką!“ 2016 – 09 – 27.
4. Bendradarbiaudami su l. d. „Pilaitukas“ diskutavome apie inovatyvias ugdymo priemones bei
bendradarbiavimą su tėvais. 2016 – 03 – 09
Kitos pedagogų iniciatyvos:
Akcija „Lesyklėlė sparnuotajam draugui savo rankomis”.
Akcija „Tolerancijos diena 2016“
Veiksmo savaitė “Be patyčių 2016”
Margučių ridenimo turnyras, estafetės vaikams.
Dalyvavome projekte, skirtame „Pasaulinei žemės dienai“.
Vaikų išvykos, teatras

Išvyka į teatralizuotą šokio konkursą „Saulės zuikučiai 2016“ pusfinalis. 2016 – 02 – 18
Išvyka į renginį „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų himnų pristatymai“ 2016 – 03 – 14
Išvyka į XVII vaikų ir jaunimo menų festivalį „Vieversėlis“ 2016 – 03 – 18
Išvyka į festivalį „Rozspiewane przedszkole“ 2016 – 03 – 22
Išvyka į jungtinį ikimokyklinukų koncertas VŠĮ dienos socialinės globos įstaigoje „Mes esame“ –
„Pavasario balsais dalinkimės su visais 2016“. 2016 – 04 – 07
Išvyka į Kairėnų botanikos sodą – gėlių ir krūmų žydėjimas.
Išvyka į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro botaninės ir zoologinės kolekcijos
ekspoziciją, vykdant Šviečiamosios gyvulininkystės programą. 2016 – 04 – 15
Išvyka į brolių Vrublevskių ūkį. 2016 – 05 – 11
Išvyka į Vilniaus saugaus eismo mokyklą 2016 – 09 – 16
Išvyka į festivalį „Paveldo gija”
Išvyka į spektaklį lenkų kultūros namuose „Mamos mū ir jos draugų nuotykiai“.
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2016 – 01 – 18 Svečiuose vitražinis teatras „Vaivorykštė“ – spektaklis „Strazdukai“.
2016 – 04 – 12 Svečiuose lėlių teatras iš Maskvos, tarptautinė asociacija „Klajojantys lėlininkai“.
2016 – 09 – 22 Edukacinė muzikinė popietė su grupe „Tarškalai“.
2016 – 10 – 20 Svečiuose stikliai. Edukacinė veikla „Stiklo paslaptys“.
2016 – 11 – 21 Sferinis kinas vaikams „Kokomongas“
2016 – 11 – 29 Svečiuose teatras „Trilika“.
Ugdytinių dalyvavimas ir pasiekimai už
įstaigos ribų

Vilniaus Perkūno Rotary klubo vaikų su negalia piešinių aukciono laureatai. Pedagogai: T.
Kniaziuk, B. Spruogienė.
Respublikinio moksleivių ir ikimokyklinukų konkurso „Slavų vainikas“ dalyviai. Pedagogai:
B. Čiurlionienė, A. Kunej.
Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginys „Mamytei, tėveliui dainuoju dainelę“.
Pedagogai: B.Čiurlionienė, G. Kašponienė.
Teatro festivalis „Mažoji scena“. Pedagogai: G. Kašponienė, B. Čiurlionienė.
Teatralizuoto šokio festivalis saulės zuikučiai. Pedagogai: B. Spruogienė, B. Čiurlionienė, G.
Kašponienė.
Vilniaus m. ikimokyklinių įstaigų tautinių šokių festivalis „Paveldo gija“- gr. „Bitutės“. G.
Kašponienė, B. Čiurlionienė.
Teatro festivalis „Vokiečių kalbą į sceną“. Pedagogai: B. Spruogienė, B. Čiurlionienė.

Mokyklos dalyvavimas miesto ir šalies
tyrimuose, projektuose, programose

Dalyvaujame ES pieno tiekimo mokykloms programoje „Pienas vaikams“, bei Europos vaisių
vartojimo skatinimo programoje „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“, kuri
remiama ES ir Lietuvos žemės ūkio ministerijos lėšomis.
Tęsiam dalyvavimą projekte „Mes rūšiuojam“ .
Tęstinis Kauno menų darželio „Etiudas“ projektas skirtas Motinos dienai.
Dalyvavimas darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programoje „Darni mokykla“.
Dalyvavimas šviečiamosios gyvulininkystės programoje „Augink, rūpinkis, mylėk“.

Vaiko gerovės komisijos veikla

Mokyklos vaiko gerovės komisija sudaryta vadovaujantis „Mokyklos vaiko gerovės komisijos
sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro
2011 metų balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579, Vilniaus lopšelio – darželio „Coliukė“ VGK
nuostatais, patvirtintais direktoriaus 2011 m. birželio 20 d. įsakymu Nr.V-151. Vaiko gerovės
komisija dirba pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo reglamentą.
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2015 – 2016 m. m. įvyko keturi planuoti VGK posėdžiai. Darželio logopedas teikė specialiąją
pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų specialiųjų
poreikių grupėje ir vaikams bendrojo ugdymo grupėse. Įvertinti bendrojo lavinimo grupių vaikų
kalbos raidos ypatumai, nustatyta kuriems reikalinga specialioji pagalba, 3 vaikai nukreipti į
VPPT, specialiųjų poreikių įvertinimui.
Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas

1. Bendradarbiavimas su tėvais buvo vykdomas taikant įvairias veiklos formas: grupių
susirinkimai, bendri grupių renginiai, darželio – šeimos šventės „Rudens pasaka“, koncertas visai
šeimai „Ačiū, kad esi“; „Žibintų šventė“ darželio kieme; grupėse organizuojamos popietės,
rytmečiai „Adventas“, „Senelių šventė“; „Sviatki“, pokalbiai – tėvų įtraukimas į ugdymo procesą,
bendros projektinės veiklos „Coliukės sodas“ , „Vaistažolių takas“ ir kt. tėvai informuojami apie
pozityvios tėvystės užsiėmimus, paskaitas, ruošiami stendiniai pranešimai, lankstinukai.
2. 2016 – 11 – 11 surengta tradicinė žibintų šventė, tėvai noriai padėjo kuriant dekoracijas,
žibintus, naktinį miestą.
3. 2016 – 09 – 30 Bendradarbiavimas su J. Kraševskio gimnazija – dalyvavimas projekte
„Mirgančios rudens spalvos“ – gr. „Nykštukai“.
4. Įtraukėme bendruomenę į atjautos ir pasidalinimo akciją „Kas pasidalina, tas laimi“. Kartu su
socialiniu centru „Betanija“ ir VŠĮ „Socialinės dirbtuvės“.
5. Bedradarbiavimas su futbolo klubu „Granitas“ – vykdytos vasaros futbolo treniruotės.
6. Tęsiame ilgametį bendradarbiavimą su: Goethe institutu, VŠĮ „Mes esame“, asociacija „Slavų
vainikas“, Vilniaus Atžalyno mokykla – darželis, VŠĮ „Naujosios Vilnios poliklinika“.
7. Užmezgėme bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA).

Mokyklos veiklos vertinimas ir įsivertinimas

1. Atlikta ekologinio pėdsako analizė pagal programos „Darni mokykla“ metodiką. Padarytos
išvados, palygintos su praėjusių metų rezultatais. Parengta ataskaita.
2. Atlikta vaikų sergamumo lyginamoji analizė.
3. Atliktas kasmetinis pastatų techninės būklės vertinimas. Numatyti darbai.
4. Įvykdytas įstaigos civilinės saugos būklės įvertinimas.
5. Veiklos srities „Psichologinė aplinka“ vertinimas. Rezultatų aptarimas.

Inventoriaus, pastatų atnaujinimas

1. Papildyta grupių aplinka edukacinėmis priemonėmis: žaislais, žaidimais, baldais, muzikiniais
instrumentais, knygomis, sporto inventoriumi.
2. Atnaujinta darželio pavėsinė, pritaikyta – sportinei, meninei, pažintinei veiklai.
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3. Suremontuotos holo grindys.
4. Atstatyti pastato A. Kojelavičiaus g. 304 pamatai, takeliai, nuogrindos.
Mokyklos problemos ir jų sprendimas

1. Daugėja specialiųjų ugdymo poreikių vaikų visoje įstaigoje, daugeliui vaikų reikalinga
logopedo pagalba, individuali pedagogo pagalba, ką sunku padaryti dėl didelio vaikų skaičiaus
grupėse.
2. Darželyje trūksta auklėtojų.
3.Vieno pastato stogo danga dar asbestinio šiferio.
4. Darželio patalpos yra per mažos, nepatenkina visų norinčių jį lankyti poreikių, trūksta vietos
aktyviai vaikų veiklai patalpose (sporto, aktų salės).
5. Vietinė kanalizacijos sistema reikalauja nemažai išlaidų,dėl jų stygiaus stringa prisijungimo prie
centralizuotos nuotekų sistemos darbai.
6. Šildymo sistemos, vamzdynų susidėvėjimas.
7. Įstaigos pastatams reikalingas išorės remontas ir pastatų šiltinimas, bei kiemo gerbūvio darbai.

Savivaldos institucijų veikla

Įstaigoje veikia: darželio taryba, pedagogų taryba, vaiko gerovės komisija.
Savivaldos institucijos dalyvauja rengiant prioritetus 2 proc. lėšų paskirstymą, lėšos panaudotos
šokių bateliams 95,88 eur., edukaciniam lauko stendui 200 eur., holo remonto medžiagoms 542,24
eur. Iš viso: 838,12 eur.
Savivaldos institucijos aktyviai dalyvavo darželio organizacinėje ir finansų valdymo veiklose.

Papildoma informacija apie mokyklą

Informacija apie įstaigos veiklą skelbiama įstaigos interneto svetainėje (adresas www.
coliuke.vilnius.lm.lt), Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo svetainėje (adresas www.smlpc.lt);
www.ikimokyklinis.lt; youtube.com. tėvelių pageidavimu, sukurta facebook.com uždara grupė
„Coliukė“ skirta ugdytinių tėvams.

Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida,
straipsniai

1. Vilniaus lopšelio – darželio „Coliukė“ veiklos ataskaita
http://lvjc.lt/media/files/Ataskaita_darni_mokykla.pdf
2. Straipsnis. „Ponas moliūgas ir vėjas pakvietė į rudens pasaką”. http://coliukeld.weebly.com/
3. Straipsnis. „Kas pasidalina – tas laimi“ apie bendruomeniškumo ir atjautos prasmę.
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IV. SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO APSKAITA
Sveikatos mokymo ir ugdymo priemonės

Eil.
Nr.
1
1

Rūšis ir pavadinimas
(seminaras, konferencija, leidinys, laida,
kt. temos pavadinimas)
2
Veikla „Žiemos sporto šventė“

Vykdytojas
(lektorių, autorių
pavardės

Apmintys
(dalyvių
skaičius, tiražas,
trukmė)

Vieta ir laikas

3
4
2016 – 01 – 11
Alla Kunej
Bendruomenės
Božena Čiurlionienė
šventė
2016 – 02 – 22-26 l/d „Coliukė“
pavaduotoja ugdymui

5
60 vaikų, 10
pedagogų
60min.
80 vaikų,
5 pedagogai

2

Sveikuolių dienos grupėse, filmo
„Ekstremalios situacijos“ pamoka.

3

Lietuvos Olimpinės Akademijos konkurso
puslapiais – Sporto šakų video pristatymai
(fechtavimas, sinchroninis plaukimas,
pramoginiai šokiai) www.loa.lt
„Darnios mokyklos“ programos veiklos –
ženklų „saugok šilumą“, „taupyk šviesą“ ,
„taupyk vandenį“ kūrimas , filmų peržiūra.
Pažintinė pamoka „Dantukų priežiūra“ su
būsimais odontologais, gr. „Bitutės“ .

2016 – 02 – 10

l/d „Coliukė“
pavaduotoja ugdymui

l/d „Coliukė“
ugdytiniai

2016 – 04 – 04 –
08

G. Kašponinenė, A.
Kunej, V.Urbanovič

l/d „Coliukė“
ugdytiniai

2016 – 04 – 08

l/d „Coliukė“
pavaduotoja ugdymui

25 vaikai
gr. „Bitutės“

Dalyvavimas Respublikinio ugdymo
įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo
projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio
kelionė per Lietuvą”.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinio
būrelio „Vilnis“ ugdytinių įtaigiausio
lipduko „Tausok šilumą“ bei Išjunk
šviesą“ konkursas.

2016 m. balandis
– spalis

Auklėtoja Alla Kunej

22 vaikai
Gr. „Vabaliukai“

2016 m. gegužė

B. Spruogienė

300

4

6
7

8

Pastabos

12

7

9

Pirštukai – nykštukai – tęstinė projektinė
veikla.

2016 m. sausis

V. Urbanovič

15 vaikų

11

Tiriamoji veikla „Kelionė į šalį – Gamta“,
„Mūsų mažieji draugai“.

2016 m. balandis

20 vaikų
5 tėvai

12

Prevencinės video pamokos grupėse
„Kaip elgtis kilus gaisrui“.

Lapkričio mėn.

Vyr. auklėtojos
V. Urbanovič,
R. Kapusta
l/d „Coliukė“
pavaduotoja ugdymui

13

Pranešimas tėvams „Pasivaikščiojimo
lauke svarba“.

Metų eigoje

J. Mažuta

40 tėvų

14

Projektas „Saulėto oranžinio traukinio
kelionė per Lietuvą“.

Metų eigoje

15

Dalyvavimas aplinkosauginiame projekte
„Mes rūšiuojam“

Metų eigoje bei
suskirstomas į dvi
atskiras akcijas
(gruodis, gegužėdaiktų išvežimas)

Bendruomenė:
Vaikai, tėvai,
Darbuotojai –
apie 150 žmonių.
Bendruomenė:
vaikai, tėvai,
darbuotojai-apie
150 žmonių
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Šviečiamosios gyvulininkystės programa
„Augink, rūpinkis, mylėk“

2015-10-30
Nr.3D-819
LR biudžeto
lėšos, ugdymo
lėšos

Vilniaus lopšelisdarželis „Rūta“ ir
Lietuvos edukologijos
universitetas
Elektronikos
gamintojų ir
importuotojų
organizacija (EGIO)
bei Gamintojų ir
Importuotojų
Asociacija (GIA)
LR žemės ūkio
ministro įsakymas,
Žemės ūkio gamybos
ir maisto pramonės
departamento
Gyvulininkystės
skyrius.

-pedagogas nuo mažų dienų ugdys sveiką
ir ekologišką vaikų požiūrį į
ūkininkavimą, neabejotiną jo naudą
13

80 vaikų

30 ir daugiau
vaikų

Vaikai sužinojo kaip elgtis
kilus gaisrui arba esant kitam
pavojui. Nežinomų dalykų
sužinojo ir pedagogai.

Įgyvendinant programą vaikai
ir jaunimas bus supažindinti su
visomis Lietuvoje
paplitusiomis tradicinėmis
gyvulininkystės šakomis:
pienine ir mėsine
galvijininkyste, kiaulininkyste,
paukštininkyste, arklininkyste,
avininkyste, ožkininkyste,
kailine žvėrininkyste,

žmogui ir visuomenei.
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Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo
programa ,,Darni Mokykla" .

Programos
trukmė: 1 metai.
(nuo 2015 m.
spalio iki 2016 m.
spalio).
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Dalyvavimas projekte „Futboliukas.
Kiškis Hansas žaidžia futbolą“.

2016 m. – 2017

Programos
iniciatoriai: Lietuvos
vaikų ir jaunimo
centras ir Švietimo ir
mokslo ministerija
Partneriai: UB
LESTO, Pakuočių
tvarkymo
organizacija,
CIVITAS activity
fund, Mano būstas,
UNO PARKS ir kiti.
Programą remia:
Lietuvos švietimo ir
mokslo ministerija,
Lietuvos aplinkos
apsaugos ministerija,
Lietuvos susisiekimo
ministerija.
Lietuvos futbolo
asociacija ir Goethe
institutas Vilniuje.
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triušininkyste ir bitininkyste, jų
produktais. Taip pat su
saugomomis senosiomis
Lietuvos ūkinių gyvūnų
veislėmis, gyvulininkystės
specialistų rengimu, darbo
šioje
srityje galimybėmis.
Programos „Darni Mokykla“
tikslas – ugdyti visuomenės
sąmoningumą, suteikiant žinių
ir gebėjimų, reikalingų kurti
darnias ugdymo įstaigų
bendruomenes, gebančias
veiksmingai valdyti ir naudoti
išteklius, derinant aplinkos
apsaugą, socialinį teisingumą ir
ekonomikos vystymąsi.

Tęstinis projektas

Darželio kieme sėkmingai auga projekto „Coliukės sodas“ ir UAB „Ekstra“ pasodintos 32 koloninės obelaitės, 15 rojaus obelaičių, 9 lazdynai,
3 slyvos, šeimos trešnė, persikas, pasodintos 3 vijoklinės „Aktinidijos“. Projekto veiklose dalyvavo visa įstaigos bendruomenė: tėvai, vaikai, seneliai,
pedagogai ir kiti darželio darbuotojai. Projektas bus tęsiamas, kuriant edukacines, pažintines erdves, panaudojant „Coliukės“ sodą: planuojamos
ekskursijos, stebėjimai, augalų priežiūros pamokėlės, pokalbiai ir kt. įtraukiant ir kitas švietimo įstaigas. 2016 m. pradėtas kurti „Coliukės sodo“
žemėlapis, kuris bus pristatytas 2017 m. pavasarį, kartu su pažintinėmis, edukacinėmis veiklomis įtraukiant Vilniaus ikimokyklinių įstaigų metodinio
būrelio „Vilnis“ bendruomenes.
IŠVADOS
 Nuolatos atnaujinama vaikų ugdymo aplinka, lauko aikštelės sutvarkytos, pašalinti seni susidėvėję ir grėsmę keliantis įrenginiai, ir, dalinai
suremontuotas pastato A.Kojelavičiaus g. 304 fasadas, įsigijome muzikos instrumentų, knygų.
 Įgyvendinamas naujas projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“.
 Sėkmingai vykdoma sveikatos stiprinimo projektinė veikla, pedagogai skleidė patirtį miesto ir respublikos mastu.
 Darželis dalyvavo sveikatą stiprinančių mokyklų veiklose, dalijosi patirtimi.
 Glaudžiai bendradarbiavome su socialiniais partneriais, metodinių būreliu „Vilnis“ nariais.
 Sudarėme sąlygas visiems pedagogams tikslingai tobulinti kvalifikaciją.
 Prasiplėtė papildomo ugdymo veikla: pradėjome vykdyti projektą „Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą“, į veiklų tvarkaraštį įtraukėme
naują veiklą „Judėjimo, tyrinėjimo, meno“ grupėse. Tęsiame šokių, dailės, keramikos, vokiečių kalbos ugdymo veiklas.
Planavimo paskirtis – įvertinus švietimo būklę ir atsižvelgus į visuomenės švietimo poreikius, nustatyti ilgalaikius ir trumpalaikius švietimo tikslus
ir uždavinius, apibrėžti prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. (Švietimo įstatymo 54 straipsnis.)
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V. STRATEGINĖS PROGRAMOS
I PROGRAMA. UŽTIKRINTI SVEIKATOS STIPRINIMU, KŪRYBIŠKUMO LAVINIMU GRĮSTĄ, KOKYBIŠKĄ IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ
Kodas Tikslas 1
01

Saugoti ir stiprinti bendruomenės sveikatą, formuoti sveikatos stiprinimo žinias ir įgūdžius, sudaryti sąlygas saugiai ir aktyviai bendruomenės
veiklai.

Tikslo aprašymas Sukurta vieninga bendruomenės sveikatos stiprinimo sistema, pagrįsta funkcionaliu sveikatos stiprinimo veiklos valdymu, teigiama,
veikti skatinančia psichosocialine ir fizine aplinka.
Kodas Tikslas 2
02

Žadinti vaikų ir pedagogų išlaisvintą kūrybiškumą, skatinti saviraiškos poreikį.

Tikslo aprašymas Laisvi ir kūrybingi vaikai ir pedagogai kuriantys patrauklią, atvirą bendruomenei ugdymo įstaigą.
II PROGRAMA. PROJEKTINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMAS.
Kodas Tikslas 3
03

Per projektinę veiklą kurti besimokančios ikimokyklinio ugdymo mokyklos modelį.

Tikslo aprašymas Atvira naujovėm, reflektuojanti, nuolat tobulėjanti ir rezultatyviai dirbanti darželio bendruomenė.

16

VI. 2017 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI
1. Sveikos ir saugios, draugiškos gamtai aplinkos kūrimas darželyje.
2. Vaikų socialinių įgūdžių stiprinimas, bendruomenės tarpusavio santykių puoselėjimas.
3. Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas, atsižvelgiant į darželio savitumą, bendruomenės poreikius, „Ikimokyklinio ugdymo
metodines rekomendacijas“ bei „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“.
UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

Sveikos ir saugios, draugiškos gamtai aplinkos kūrimas darželyje.
Tikslas: Kurti kokybiškas sąlygas vaikų ugdymui, siekti šiuolaikiško ugdymo, atsižvelgiant į vaiko galias sveikatą stiprinančios mokyklos principus.


Vykdyti 2016 – 2020 m. sveikatos stiprinimo programą "Coliukės sodas".



Tęsti darželio projektą „Judrus lauke ištisus metus“.



Dalyvauti Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklose.



Grupėse vykdyti grūdinimo, higienos įgūdžių ir įpročių, teisingo ir kultūringo elgesio valandėles, užkrečiamų ligų profilaktikos veiklas.



Vykdyti „Jaunojo atlieto“ programą specialiųjų poreikių vaikų grupėje.



Organizuoti Jungtinę ikimokyklinio amžiaus vaikų sporto šventę, įtraukiant partnerius iš kitų ikimokyklinių įstaigų.



Teikti vaikų tėvams būtiną pedagoginę, psichologinę ir specialiąją pagalbą bei informacijiją.



Vykdyti ankstyvojo amžiaus vaikų kūno kultūros programą.



Užtikrinti prigimtinį vaikų judėjimo poreikį per aktyvią fizinę veiklą, futboliuką, stalo tenisą ir kitas veiklas.



Plėtoti pažintinę – edukacinę veiklą Coliukės sode.
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Vaikų socialinių įgūdžių stiprinimas, bendruomenės tarpusavio santykių puoselėjimas.
Tikslas: Lavinti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatinti kūrybiškumą kasdienėse veiklose, kultūrinį sąmoningumą.


Grupėse „Vabaliukai“ ir ‚Bitutės“vykdyti tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“.



Tęsti veiklas darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programoje ,,Darni Mokykla" .



Bendradarbiauti su socialiniu dienos centru VŠĮ „Mes esame”.



2017 m. raiškaus skaitymo metų veiklų organizavimas.



Vykdant ankstyvąją vokiečių kalbą su Hans Hase, sukurti muzikinį spektaklį „Kiekvienas esame skirtingas“.



Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai mikrorajono – miesto festivaliuose ir konkursuose: „Vieversėlis“, „Slavų vainikas“, „Rozspiewanie przedskole“
ir kt.



Tęsti bendruomenės renginius „Kaip man čia smagu“, „Rudens pasaka“, "Žiemos sporto šventė" darželio kieme, koncertą „Ačiū, kad esi“.



Ugdymo procesą papildyti naujomis veiklomis: „Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą“, „Veiklos judėjimo, tyrinėjimo, meno grupėse“. Tęsti
šokių, dailės, keramikos, vokiečių kalbos ugdymo veiklas.



Bendradarbiauti su futbolo klubu „Granitas“ – vykdyti vasaros futbolo treniruotes.



Tęsti užmegztą bendradarbiavimą su socialiniu centru „Betanija“ ir VŠĮ „Socialinės dirbtuvės“. Nuolat puoselėti bendradarbiavimą vykdyti
veiklas.



Puoselėti užmegztus bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA).



Plėsti darželio bendruomenės projektą „Mano šeimos profesija“, įtraukiant edukacines išvykas į oro uostą, geležinkelį, žirgyną, gaisrinę.
Susipažinti su kinologija.



Užmegzti ir vykdyti bendradarbiavimo veiklas su VšĮ „Sveikatai palankus“

Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas, atsižvelgiant į „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“ bei „Ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“.
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Tikslas: Skatinti ugdymo dalyvių sąveiką, tobulinant profesines ir asmenines kompetencijas.
Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programą, inicijuojant ir koordinuojant naujovių sklaidą.
Tobulinti tėvų, pedagogų, vaikų bendradarbiavimą per kvalifikacinius renginius, parengti lankstinukus ir bendruomenės renginius.


Plėtoti pedagogų bendradarbiavimą tarp metodinių būrelių veiklas.

VII. METINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
Priemonės

Eil. nr.

I.

Vykdymo laikas

Atsakingi asmenys

POSĖDŽIAI
1. Įstaigos taryba
Dėl išlaidų ir pajamų, finansų paskirstymo, pirkimų planui. Dėl 2 proc. paramos.
Dėl darželio darbo vasaros laikotarpiu. Dėl bendruomenės projektų vykdymo.

2017 m. vasaris

Vilniaus lopšelio – darželio „Coliukė“ ugdymo programos pristatymas.

2017 m. rugsėjis

Dėl 2017 metinės veiklos ataskaitos. Dėl pritarimo 2018 m. veiklos planui.

2017 m. gruodis

Direktorė, dir. pav. ūkiui,
tarybos pirmininkas,
pedagogai
Direktorė, tarybos
pirmininkas
Direktorė, tarybos
pirmininkas

1. Pedagogų taryba
Dėl vaikų ugdymo programos vykdymo, projektinės veiklos ataskaitų.
Dėl ugdomosios veiklos turinio papildymo. Dėl tėvų įtraukimo vykdant projektą
„Coliukės sodas“.
Dėl metinės veiklos ir ugdymo programos refleksijos.
Dėl grupių darbo laiko vasaros atostogų metu.
Dėl sveikatingumo plano vasarai „Vasaros takeliu“.
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2017 m. vasaris

Direktorė, l. e. p. pavaduotoja
ugdymui, pedagogai

2017 m. gegužė

Direktorė, l. e. p. pavaduotoja
ugdymui, dir. pav. ūkiui,
dietistė, pedagogai

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimo.
Dėl įstaigos veiklos prioritetų mokslo metams, ugdymo(si) galimybių ir susitarimų
Dėl ugdomojo proceso tobulinimo, organizaciniai klausimai.
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo.
Dėl 2016 metinės veiklos ataskaitos. Finansinių išteklių panaudojimo ataskaita.

2017 m. rugsėjis

Direktorė, l. e. p. pavaduotoja
ugdymui, dir. pav. ūkiui,
dietistė, pedagogai

2017 m. gruodis

Direktorė, l. e. p. pavaduotoja
ugdymui, pedagogai

2017 m. sausis

Direktorė, pedagogų
atestacijos komisijos
pirmininkė

Dėl 2016 metų veiklos (ugdymo ir nuveiktų darbų, pirkimų, panaudotų lėšų)
ataskaitos.
Dėl įstaigos tarybos pirmininko ataskaitos.
Dėl sveikatingumo plano ir grupių darbo laiko vasaros atostogų metu.
Dėl ugdytinių išleistuvių.
Dėl įstaigos tarybos narių (tėvų atstovų) perrinkimo.
Dėl darželio ugdymo planų, prioritetų mokslo metams.
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų pasiekimų vertinimo.
5. Grupių tėvų susirinkimai

2017 m. vasaris

Direktorė, l. e. p. pavaduotoja
ugdymui, pavaduotoja ūkiui,
dietistė, logopedė

Dėl grupės veiklos rezultatų aptarimo.
Dėl vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo.
Dėl įstaigos darbo vasarą ir kiti informaciniai klausimai.
Dėl grupės veiklos prioritetų, ugdymo(si) galimybių ir susitarimų.
Dėl grupės tėvų komiteto rinkimo.
6. Vaiko gerovės komisija

2017 m. gegužė

Grupių auklėtojos, tėvų
komitetai

2017 m. rugsėjis

Dir. pav. ugdymui, grupių
auklėtojos

SUP turinčių vaikų ugdymo dinamikos aptarimas.
Individualių ir pritaikytų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
specialiųjų poreikių vaikams apžvalga, papildymas .

2017 m. sausis

VKG pirmininkė, nariai,
specialiųjų poreikių grupės
pedagogai

2. Pedagogų atestacijos komisija
Dėl atestacijos plano sudarymo 2017 – 2019 m. sudarymo.

4. Visuotiniai tėvų susirinkimai
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2017 m. balandis
2017 m. rugsėjis

Direktorė, l. e. p. pavaduotoja
ugdymui, dir. pav. ūkiui,
dietistė, pedagogai

Logopedo konsultacija bendrojo ugdymo grupių auklėtojoms.

2017 m. kovas

Logopedė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

2017 m. gegužė

Direktorė-VKG pirmininkė,
nariai, tėvai

2017 m. rugsėjis

Direktorė- VKG pirmininkė,
nariai, pedagogai, tėvai

Vaikų elgesio atvėjų analizė, rekomendacijos pedagogams.
II – ojo pusmečio, SUP turinčių vaikų, ugdymo rezultatų aptarimas: išvados,
siūlymai.
Tėvų konsultavimas pradinės mokyklos pasirinkimo klausimais.
Dėl mokinių, švietimo pagalbos gavėjų 2017-2018 m. m. sąrašo sudarymo ir
tvirtinimo.
Individualių ir pritaikytų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 2017 –
2018 m. m. tvirtinimas.
Mokinių, turinčių raidos ypatumų bei sutrikimų, ugdymo(si) sunkumų, pedagoginių, 2017 m. lapkritis
psichologinių problemų stebėjimas, vertinimas, nukreipimas į Vilniaus PPT.

II.

Gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemonės ir
programos įstaigoje.
METODINĖS GRUPĖS VEIKLA
1. Pasitarimai
„Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą“ renginio aptarimas, kūrybinėspažintinės savaitės „Futbolas-jėga“ idėjos, veiklos

Direktorė, VGK nariai,
logopedas, tėvai

2017 m. sausis

B. Spruogienė

Svetainių www.ikimokyklinis.lt; www.smlpc.lt; www.tavovaikas.lt ir kt. apžvalga

Visus metus/
1 k/mėn.

Pedagogai, pagal planą

Ugdytinių pasiekimų pagal amžiaus grupes tyrimas už 2016-2017 m.m.

2017 m. gegužė

l. e. p. pavaduotoja ugdymui

Ankstyvojo amžiaus vaikų projekto „Čiupinėjame-kuriame-kalbame“ veiklos.
„Sveikos kojytės – tiesi nugarytė“ projektinės veiklos.
Projektinės veiklos „Ikimokyklinio amžiaus vaikų plokščiapėdystės profilaktikalinksmosios pėdutės“ tęstinės veiklos nauda , aptarimas.
Dėl projektų „Ekologinis daržas“, „Vaistažolės-geriausią vaistinėlė“ veiklos plano.
Vilniaus lopšelio – darželio „Coliukė“ ugdymo programos kūrimas.

2017 m. kovas

Auklėtoja J. Mažuta

2017 m. vasaris

Auklėtoja G. Kašponienė

2017 m. vasaris
2017 m. vasaris – kovas

Idėjų mugės – geriausios ir efektyviausios idėjos vaikų sveikatos ugdymui

2017 m. kovas

Auklėtoja A. Kunej
Direktorė B. Spruogienė, B.
Čiurlionienė, darbo grupė
Dir. pav. ugdymui, metodinė
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pristatymas „Edukacinių sveikatos stiprinimo veiklų nauda vaikams“.
Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinio amžiaus vaikams. Muzikinis
spektaklis „Kiekvienas esame skirtingas“.
Tiriamosios veiklos projektų “Kelionė į šalį – Gamta” ir „Mūsų mažėji draugai“
veiklos.
Dėl sėkmingos vaiko socializacijos.
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasirengimas mokyklai, pasiekimų aptarimas.
SSVO grupės išvados dėl sveikatą stiprinančios veiklos vykdymo.
Pedagogų metų veiklos refleksija, ataskaitos – pokyčių vertinimas. Metiniai
pokalbiai.
Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio
planavimo.

2017 m. balandis
2017 m. gegužė
2017 m. gegužė
2017 m. gegužė
2017 m. gegužė

darbo grupė, pedagogai.
Direktorė, B. Čiurlionienė
Auklėtojos V. Urbanovič,
R.Kapusta
G. Kašponienė,
A. Kunej, V. Urbanovič
Dir. pav. ugdymui,pedagogai.
SSVO grupė
Pedagogai, direktorė

2017 m. rugsėjis

Dir. pav. ugdymui, metinės
veiklos planavimo grupė.

Strateginio plano įgyvendinimo įsivertinimas ,naujo plano pristatymas

2017 m. gruodis

Sveikatos stiprinimo programos „Coliukės sodas“ 2017 m. veiklų ataskaita.
Greitasis sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas pagal MES (Mokyklos europiečių
sveikata) greitojo vertinimo priemonę.
2. Gerosios patirties sklaida už darželio ribų

2017 m. gruodis

Strateginio planavimo darbo
grupė.
SSVOgrupė

Dalyvavimas miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų metodinių ratelių veiklose –
gerosios patirties pristatymas ir sklaida.

visus metus

Dir. pavad.ugdymui,
pedagogai

Dalyvavimas Naujosios Vilnios metodinio būrelio „Vilnis“ veikloje pagal planą

visus metus pagal m. m.
planą
visus metus

Dir.pavad.ugdymui,
pedagogai
Pedagogai,
dir.pavad.ugdymui

kovas

A. Kunej

Dėl pirminio vaikų pasiekimų vertinimo, pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimų vertinimo aprašą.

Straipsnių apie asmeninius ir įstaigos veiklos pasiekimus ir rezultatus, parengimas
ir pristatymas informacinėse internetinėse svetainėse – www.ikimokyklinis.lt, www.
smlpc.lt; www.coliuke.vilnius.lm.lt ir kt.
Atvira veikla mišraus amžiaus grupėje. (Kūno kultūra)
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Atvira veikla mišraus amžiaus grupėje. (ekologiniai tyrinėjimai)

Balandis – gegužė

V.Urbanovič

Muzikinė veikla mišraus amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupėse ir ankstyvojo
amžiaus grupėse
Veikla mišraus amžiaus grupėje. Bendravimas ir bendradarbiavimas

gegužė

Meninio ugdymo pedagogė
B. Čiurlionienė

Nuo garselio prie žodelio, kalbos lavinimo projektas mažiesiems

vasaris

balandis

G. Kašponienė ,auklėtoja
metodininkė
J.Mažuta,auklėtojametodininkė

3. Kvalifikacijos tobulinimas

III.

Seminarai pagal kvalifikacijos tobulinimo planą

visus metus

Dir. pavaduotoja ugdymui

Seminarų medžiagos refleksija ir pritaikymo įžvalgos, idėjų bankas

visus metus

Pedagogai,dir.pav.ugdymui

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai veiklos planai.

rugsėjis, sausis

Direktorė, dir. pav.ugdymui

Ugdomojo proceso planavimas – savaitės planai – susitarimų laikymasis.

nuolat

Direktorė, dir. pav.ugdymui

Metinių planų papildymas, vadovaujantis 2017 m. veiklos įsivertinimo rezultatais.

gruodis

Direktorė, dir. pav.ugdymui

Vaikų asmens bylos ir jų dokumentavimas.

rugsėjis, balandis

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal (ŠMM) parengtą aprašą

spalis, gegužė

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimas.

gegužė

Direktorė, sekretorė,
pedagogai
Dir. pavad. ugdymui,
pedagogai
Pedagogai

PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA
1. Dokumentacija:

2. Ugdomojo proceso organizavimas:
Pagal Gražina Kovger-Sniečkuvienė metodika „Žaiskime lietuvių kalbą“ – lietuvių
kalbos pradžiamokslis 5-7 metų vaikams
Ankstyvojo amžiaus vaikų bei mišraus amžiaus grupių vaikų ugdymo veiklos
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Pirmadieniais,
Ketvirtadieniais
Pirmadieniais

A. Kunej
Direktorė, dir. pav.ugdymui

IV.

Projekto „Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą“ veiklos

trečiadieniais
ketvirtadieniais, 2 k/mėn.
trečiadieniais

Mankštos, kūno kultūra, maitinimas, pasivaikščiojimai lauke, veiklos judėjimo,
meno ir tyrinėjimo grupėse ir kt.
Grupių edukacinės aplinkos, veiklos kampeliai

Pagal pastovių veiklų
laiką
rugpjūtis bei nuolat

Sveikatą stiprinimo programos „Coliukės sodas“ vykdymas

Pagal veiklų planas

Ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“ vykdymas

ketvirtadieniais

SSVOG bei aplinkos
tvarkymo grupė
A. Kunej, J. Mažuta.

Programos „Jaunas Atletas“ vykdymas

Antradieniais,
ketvirtadieniais

Dir. pavaduotoja ugdymui
Auklėtoja T. Kniaziuk

Pramoga „Sveikas darželi“

rugsėjis

Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas – „Auklėtoja vaiko akimis“

spalis

Meninio ugdymo pedagogė
Dir. pavaduotoja ugdymui
Meninio ugdymo pedagogė,

Bendruomenės šventė „Rudens pasaka“

Rugsėjis – spalis

Žibintų šventė „Kas pasidalina – tas laimi“

lapkritis

Advento vakaronė

gruodis

Vaikų rytmečiai „Kalėdų senelio belaukiant“

gruodis

Sausio 13 – osios – Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

sausis

Lenkų tradicijos „Senelių šventė“

sausis

B. Spruogienė, B.
Čiurlionienė, A. Vaitkus
Direktorė, auklėtojos
Direktorė, dir. pav.ugdymui

BENDRUOMENĖS SAVIRAIŠKOS RENGINIAI
1. Šventės ir pramogos
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Meninio ugdymo pedagogė,
grupių auklėtojos
Meninio ugdymo pedagogė,
A.Kunej
Auklėtoja G.Kašponienė,
B. Čiurlionienė
Meninio ugdymo pedagogė,
grupių auklėtojos
Pedagogai
Meninio ugdymo pedagogė,
V. Urbanovič R. Kapusta

Rusų liaudies tradicinė šventė „Sviatki“. Integruota žiemos sporto šventė

sausis

Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą

Sausio 31 d.

Kūrybinės raiškos savaitė „Aš Lietuvos pilietis“, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos vasaris
minėjimas

A. Kunej, meninio ugdymo
pedagogė
Direktorė,
pavaduotoja
ugdymui, A. Vaitkus
Meninio ugdymo pedagogė,
grupių auklėtojos

Jungtinė ikimokyklinukų sporto šventė „Jaunas Atletas“. Integruotas kūno kultūros
ir muzikinės veiklos renginys

vasaris

A. Kunej, T. Kniaziuk

Užgavėnių pramoga „Žiema, bėk iš kiemo“

vasaris

Konkursas „Žaidžiame šaškėmis“

kovas

Meninio ugdymo pedagogė,
grupių auklėtojos
Grupių auklėtojos

Velykų šventės. Kūrybinės raiškos savaitė „Velykos ir spalvos“. Kiaušinių ridenimo balandis
turnyras.

Pavaduotoja ugdymui

Ugdytinių koncertas visai šeimai „Ačiū, kad esi“

gegužė

„Coliukės sodo labirintais“

gegužė

Edukacinė pramoga „Sudie darželi“

gegužė

Bendruomenės menų ir sporto šventė „Kaip man čia smagu“

gegužė

Projektas „Mano profesija“

Visus metus

Meninio ugdymo pedagogė,
direktorė, grupių auklėtojos
Direktorė, pavaduotoja
ugdymui, auklėtojos
Meninio ugdymo pedagogė,
grupių auklėtojos
Meninio ugdymo pedagogė,
grupių auklėtojos
V. Urbanovič R. Kapusta

Vaikų ir tėvų rudeninių atvirukų paroda „Rudens fantazijos“

rugsėjis

Grupių auklėtojos, tėvai

Eko skulptūrų parkas darželio kieme

Grupių auklėtojos, tėvai

Auklėtoja vaiko akimis

Rugsėjis – spalis
Gegužė – birželis
spalis

Šviesos instaliacijos Šv. Martyno dienai

spalis

Grupių auklėtojos

1. Parodos
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Grupių auklėtojos

Piešinių paroda „Tėvynė mano“, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti

vasaris

Grupių auklėtojos

Darbelių paroda „Įdomiausia Užgavėnių kaukė“

vasaris

G. Kašponienė

Velykinių dekoracijų paroda

balandis

Grupių auklėtojos

Pedagogų ir tėvų pagamintų žaislų iš tekstilės paroda „Paprastas stebuklas“

gegužė

Vaikų kūrybos darbelis mamai pagal ilgalaikį respublikinį vaikų menų projektą

gegužė

Vaikų darbelių parodos pagal savaitines temas

Visus metus

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Grupių auklėtojos

Dailės ir keramikos būrelio darbelių parodos

Visus metus

Grupių auklėtojos

2. Sveikatą stiprinančios veiklos
Rudens sporto šventė
Žiemos sporto šventė „Mažieji Olimpiečiai" darželio kieme“
„Futboliukas.Kiškis Hansas žaidžia futbolą“

sausis
sausis

Asmens higienos įgūdžių ugdymas ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje
Jungtinė ikimokyklinukų sporto šventė „Jaunas Atletas“. Integruotas kūno kultūros
ir muzikinės veiklos renginys
Sveiką gyvenseną skatinantis projektas „Judrus lauke ištisus metus“

vasaris
vasaris
Visus metus

B.Čiurlionienė,
A. Vysockienė
A. Kunej, B.Čiurlionienė
B. Spruogienė,
B. Čiurlionienė, A. Vaitkus
Auklėtojos
B. Spruogienė,
B. Čiurlionienė, T. Kniaziuk
dir. pav. ugdymui, grupių
auklėtojos

Gamtosauginis projektas „Mes rūšiuojam“
Visus metus
Dėl vaikų fizinės, psichinės ir socialinės sveikatos: saugumo, aktyvumo ir judėjimo balandis
poreikių tenkinimo sąlygų. Aktyvios „Savaitės be patyčių“ organizavimas.

Grupių auklėtojos, ūkvedė

Idėjų konkursas „Sveikatos vaivorykštė"

Balandis

Tėvų, vaikų ir darbuotojų paroda „Ekoskulptūros“,“Ekobaldai“

Rugsėjis – spalis
Gegužė – birželis
balandis

Vilniaus lopšelis – darželis
„Saulėtekis“
Tėvai, pedagogai

Higienos įgūdžių žinių viktorina vaikams „Higieniukas“ skirta balandžio 7 d.
pasaulinės sveikatos dienai paminėti.
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Dir. pav. ugdymui, metodinė
darbo grupė.

V. Urbanovič

V.

Akcija „Prieš išmesdamas – pagalvoju“

gegužė

Grupių auklėtojos

Filmų ciklas vaikams „Ekstremalios situacijos“- parengta civilinės saugos
departamento.
Kūno kultūra su A. Vaitkumi
3. Konkursai, festivaliai

vasaris, balandis
spalis, gruodis
Visus metus

grupių auklėtojos

Regioninis mokyklinių teatrų festivalis „Mažoji scena“

balandis

XVIII regioninis vaikų ir jaunimo menų festivalis „Vieversėlis“ N.Vilnios kultūros
centre
Regioninis festivalis „Rozspiewane przedszkole“
Rajono ikimokyklinių įstaigų koncertas „Pavasario balsais dalinkimės su visais“

kovas

Vaikų kūrybos festivalis „Slavų vainikas 2016“
Ekologinis konkursas „,Mano žalioji palangė“
XVIII Vilniaus ir Rytų Vilnijos krašto vaikų skaitovų konkursas „Žiemos pasaka“
N. Vilnios kultūros centras (lietuvių, rusų, lenkų kalbomis)
III Tautinio šokio festivalis „Paveldo gija“. Vilniaus l. d. „Vėjelis“
RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras: dalinimas patirtimi, pedagogų
straipsniai, vaikų sveikatinimo konkursas, seminarai, tyriamoji veikla ir kt.
Bendradarbiauti su Naujosios Vilnios poliklinika, PPT, Vaikų raidos centru, su
Vilniaus visuomenės sveikatos biuru ir kitomis vaikų sveikata besirūpinančiomis
organizacijomis.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras LMNŠC: seminarai pedagogams,
projekto „Darni mokykla“ vykdymas.
Atviras užsiėmimas „Vaivorykštės spalvos“ priešmokyklinio ugdymo grupėse

gegužė
balandis-gegužė
gruodis

G. Kašponienė, B.
Čiurlionienė
Meninio ugdymo pedagogė,
A. Vaitkus
V. Urbanovič, B. Čiurlionienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui
B. Čiurlionienė
A. Kunej, V.Urbanovič
Grupių auklėtojos

lapkritis

B. Čiurlionienė

Visus metus

Direktorė, dir. pav. ugdymui

Visus metus

Direktorė, dir. pav. ugdymui

Visus metus

Direktorė, dir. pav. ugdymui

balandžio 25d. 10 val.
Žaliakalnio d/m
2016 m. balandis

G. Kašponienė, A. Kunej

2016 m. kovas
l/d „Žiogelis“
sausis

B. Čiurlionienė, J. Ležniovė

Jungtinio koncerto „Pavasario balsais dalinkimės su visais 2016 m.“
organizavimas dienos socialinės globos įstaigoje VŠI „Mes esame“
Respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Lauko erdvės: neišsenkanti idėjų
versmė ugdant aktyvų darželinuką“
Projekto „Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą“ veiklos
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kovas
balandis

A. Vaitkus

meninio ugdymo pedagogė

B. Spruogienė, B.

Atjautos ir pasidalinimo akcija „Kas pasidalina, tas laimi“.
Kartu su socialiniu centru „Betanija“ ir VŠĮ „Socialinės dirbtuvės“.
Bedradarbiavimas su Vilniaus m. VPK 4-asis Policijos Komisariatu

Lapkritis, visus metus

Čiurlionienė, A. Vaitkus
B. Spruogienė

Kovas, spalis

Direktorė, dir. pav. ugdymui

„Būk saugus kelyje“; „Būk matomas“ veiklos vaikams su specialistais.

VI.

Bendradarbiavimas su VšĮ „Sveikatai palankus“
KELIONĖS, IŠVYKOS, SVEČIAI
Svečiuose vitražinis teatras „Vaivorykštė“

Vasaris,kovas
Sausio 23 d.

Dir. pav. ugdymui, auklėtojos

Svečiuose teatras su spektakliu „Bezdžioniukas Lulu“

vasaris

Dir. pav. ugdymui, auklėtojos

Svečiuose Juodšilių teatras su spektakliu „Pelė gudruolė“

kovas

Dir. pav. ugdymui, auklėtojos

Svečiuose grupė „Tonika“

Balandis – gegužė

Dir. pav. ugdymui, auklėtojos

Svečiuose Naujosios Vilnios muzikos mokyklos auklėtiniai.

gegužė

Dir. pav. ugdymui, auklėtojos

Išvyka į Kairėnų botanikos sodą

balandis

Dir. pav. ugdymui, auklėtojos

Išvyka į teatrą

spalis

Dir. pav. ugdymui, auklėtojos

Išvykos į festivalius

Visus metus

Dir. pav. ugdymui, auklėtojos

Išvyka į Kalėdinį ansamblio „Lietuva”spektaklį

gruodis

Dir. pav. ugdymui, auklėtojos

VIII.

2017 METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LAUKIAMI REZULTATAI

1. Lopšelio – darželio bendruomenė susitelks bendrai veiklai, kuriant sveiką, saugią, estetišką, savitas tradicijas turinčią multikultūrinę aplinką:
vidinės ir išorinės edukacinės erdvės pasipildys naujomis ugdymo(si) priemonėmis.
2. Nuolat tobulėjantys pedagogai rūpinsis vaikų sveikatos ir gerovės užtikrinimu, į vaikų sėkmę orientuotu ugdymu. Tai užtikrinti padės
atnaujinta darželio ugdymo programa.
3. Įgyvendinant programą „Darni mokykla“, bendradarbiaujant su partneriais, ugdysime dalyvių sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų,
reikalingų kurti darnias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą. Sieksime
geresnių rezultatų, plėtosime „Coliukės atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimo“ projekto idėją.
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4. Ugdytinių saviraiškos galimybių plėtotė - grupių projektinės veiklos įvairovė bei kūrybiniai konkursai, inicijuos ugdytinių ir pedagogų
saviraiškos įvairovę, rezultatų bei pokyčių siekimą; būsime aktyvūs įstaigos, miesto ir respublikos renginių, konkursų dalyviai, laureatai.
5. Bendradarbiavimas su socialiniu centru „Betanija“ ir VŠĮ „Socialinės dirbtuvės“ įtrauks visą darželio bendruomenę į atjautos ir pasidalinimo
akciją „Kas pasidalina, tas laimi“, kuri skatins tėvų ir vaikų bendravimą, mokys būti pakantiems ir atjausti visokius žmones.
6. Darželio lauko erdvės edukacinis planas suteiks įstaigos bendruomenei žinių apie „Coliukės sodą“, o organizuojamas renginys „Coliukės sodo
labirintais“ įtrauks metodinio būrelio „Vilnis“ įstaigų ugdytinius į tyrinėjimo veiklas. Vaikai pajaus gamtos skleidžiamus kvapus, garsus, spalvų
įvairovę, pažins artimiausią aplinką per visus pojūčius.
7. Visuomenę apie įstaigos veiklą, pasiekimus ir pokyčius informuos išleisti informaciniai lankstinukai, atnaujinta ir nuolat papildyta internetinė
svetainė, uždaras lopšelio – darželio „Coliukė“ „facebook“ puslapis, skirtas ugdytinių tėvams, veiklos sklaida miesto ir respublikos mastu.
Išmintis sako: Optimizmas – ne tik sveikatos požymis, bet ir veiksmingiausias vaistas nuo visų ligų.
IX. FINANSINIŲ LĖŠŲ ŠALTINIAI
2017 metinės veiklos programos įgyvendinimui planuojame naudoti: valstybės , savivaldybės biudžeto, tėvų įnašų lėšas skirtas pagal metines
sąmatas, 2 % gyventojų pajamų mokesčio lėšos, bei kitų programų įgyvendinimo, paramos teikėjų lėšas.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Už 2017 m. veiklos programos įgyvendinimą atsakingas direktorius.
2. Veiklos programos vykdymą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
3. Parengta programos įgyvendinimo ataskaita pristatoma įstaigos savivaldos institucijoms ir steigėjui.
Programą rengė darbo grupė:
direktorė Birutė Spruogienė, l. e. p. direktorės pavaduotoja ugdymui Božena Čiurlionienė, pedagogės - Alla Kunej, Agata Vysockienė, Vladislava
Urbanovič.
Paliekama teisė mokslo metų bėgyje, esant reikalui, keisti programą.
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