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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 17 mokytojų: 5 - ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 4 -  vyr. mokytojai, 2 - mokytojai metodininkai 1- meninio ugdymo mokytojas, 1 

meninio ugdymo mokytojas- metodininkas,  2 - logopedai, 2 -  specialieji pedagogai. Du mokytojai studijuoja. Darželyje 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 2017 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus m. savivaldybės  administracijos direktoriaus 

įsakymu Nr. 30-2109. Ši ikimokyklinio ugdymo programa jungia penkias sritis: Žaidimas; Sveikatos saugojimas ir aplinkosauga; Pažintinė-

tiriamoji veikla; Komunikacija; Judėjimas; Menai (muzika, dailė, vaidyba).  

 Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (2015). 

 Valstybinė „Bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa“ (2014-09-02 įsak. Nr.V-779).  

 Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“ 2021-2025 m. sveikatos stiprinimo programa „Coliukės sodas“, patvirtinta Vilniaus lopšelio-darželio 

„Coliukė“ direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-9. Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 2021 m. gegužės 18 d Pažymėjimas Nr. SM-

786, 

 Socialinio-emocinio intelekto ugdymo programa Kimochi. 

 Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo programa „Portage“ (1994), skirta specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. 
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 „Darnios mokyklos“ programos gairės 2021-22 metams. 

 Į ugdymo programas integruojamos vaikų sveiką gyvenimo būdą bei judrumą užtikrinančių respublikinių projektų veiklos „Tenisas darželiuose“, 

„Futboliukas“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Sveikatiada“. 

 

II.  ĮSTAIGOS FOLOSOFIJA, MISIJA, VIZIJA 

Filosofija 

Saugosi gamtą – saugosi Tėvynę.  

Misija 

Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“ – ikimokyklinio ugdymo institucija, teikianti kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį 

ugdymą vaikams nuo 0 iki 7 metų. Darželis racionaliai naudojantis švietimui skirtas lėšas, sukuria patrauklią ir atvirą bendruomenei aplinką, 

kurioje siekiama džiugaus, kultūringo, prasmingo ir sveiko gyvenimo ritmo, ypatingą dėmesį skirianti visų narių sveikatai,  ekologinei ir bendrai 

kultūrai, nuolatiniam tobulėjimui. 

Vizija 

Darželis, kuriame gera būti – smagu, smalsu, ramu, pasitikima, gerbiama, patiriama sėkmė, ugdomasi gamtoje ir iš gamtos. 
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III. 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Informacija apie darželio veiklą. Statistika pateikta  2021 gruodžio 10 d. 2021 m. 2020 m. 2019 m. 2018 m. 

Pedagoginių darbuotojų skaičius 17 15 15 13 

Pagalbos mokiniui specialistai ir mokytojo padėjėjai specialiųjų poreikių vaikams 6 8 6 4 

Besimokančių pedagogų skaičius 2 3 4 4 

Dinamika pagal kvalifikacines kategorijas 

1. Mokytojai, kuriems nesuteikta kvalifikacinė kategorija 

2. Mokytojai 

3. Vyr. mokytojai 

4. Mokytojai metodininkai 

5. Mokytojai ekspertai  

 

2 

6 

4 

2 

0 

 

1 

5 

6 

3 

0 

 

1 

6 

6 

2 

0 

 

1 

3 

7 

2 

0 

Aptarnaujančio personalo skaičius 19 19 19 19 

Ugdytinių skaičiaus kaita 117 126 128 128 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų  skaičiaus dinamika 23 22 12 23 

Specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus kaita 40 (iš 

kurių 15 

didelių ir 

l. didelių 

poreikių) 

40 27 14 

Nemokamai maitinamų asmenų skaičius 23 

priešmo 

kyklinu 

kai 

26 (iš jų 

22 

priešmo

kyklinu

kai) 

2 0 



 

 

 

 

Lopšelio-darželio 

veiklos planavimas  

Mokyklos strateginis planas  Strateginis planas parengtas 2018–2022 m., 

patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. 

įsakymu Nr. A15 /17(2.1.4E-KS) 

 Sveikatos stiprinimo programa „Coliukės sodas“ 2021–2025 m. Patvirtinta Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“ 

direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-9. 

Pažymėjimas Nr. SM-786, 2021 m. gegužės 18 d. 

 Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“ 

2021 m. veiklos planas. 

Pritarta darželio tarybos nutarimu 2021 sausio 5 d. 

protokolo Nr. DT-1. Patvirtintas direktoriaus 

įsakymu 2021 m. sausio 6 d. Nr. V-2. 

 

VI. 2021 METŲ VEIKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI 

 

1. Nuolat atnaujinti ir papildyti lauko edukacines aplinkas, įgyvendinant Pagaliukų pedagogikos, ugdymo po atviru dangumi bei biologinės 

įvairovės  prioritetus,  užtikrinant HN 131:2015 reikalavimus.  

2. Teikti kokybišką, tikslinę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams. Stebėti ir analizuoti vaikų pažangą, pasitelkiant  pažangos dienoraštį. Rengti 

bei įgyvendinti vaikų pažanga bei pagalbos vaikui specialistų bendradarbiavimu grįstas individualias ugdymo programas, suderintas su 
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individualios pagalbos planais. 

3. Atnaujinti pagalbos vaikui specialistų metodinį kabinetą Karklėnų g. 15, papildyti individualaus ugdymo priemonėmis. 

4. Kurti pasitikėjimu ir darželio vertybėmis grįstus bendruomenės narių santykius. Tęsti bei analizuoti kasmetinius darbuotojų socialinės-

emocinės aplinkos lyginamuosius tyrimus, rengti išvadas, jas pristatyti darželio darbuotojams. 

5. Išplėsti ugdymosi be sienų idėjas, organizuoti žygius bei  išvykas į skirtingus šalies regionus už Vilniaus ribų. 

6. Surengti konferenciją metodinio būrelio ar šalies mastu, kurioje būtų galimybė pasidalinti patirtimi apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų 

ugdymąsi.  

7. Paskatinti mokytojų padėjėjas spec. poreikių vaikams aktyviai tobulintis bei kelti kvalifikaciją.  

8. Inicijuoti bent 2 šalies ar miesto projektus, atliepiant įstaigos prioritetus: darnaus vystymosi švietimas, sveika gyvensena, ugdymasis po atviru 

dangumi ar naratyvinio žaidimo nuotykiai. 

9. Atlikti vaikų bei šeimų įsitraukimo į nuotolinį ugdymą bei užduočių efektyvumo tyrimą. Rezultatus pristatyti Pedagogų taryboje.  

10. Tobulinti vaikų pažangos vertinimo metodus. Analizuoti pedagogų taryboje. 

 

SVEIKATĄ STIPRINANTI VEIKLA 

 

1. Sukurti, patvirtinti  bei pradėti įgyvendinti 2021–2025 m. sveikatos stiprinimo programą „Coliukės sodas“.  

2. Vykdyti socialinio-emocinio intelekto ugdymo(si) programą Kimochi.  

3.  Tęsti darželio projektus „Judrus lauke ištisus metus“, „Pagaliukų pedagogika“, „Ugdymas po atviru dangumi“. 

4.  Dalyvauti Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklose. Parengti 2 gerosios patirties sklaidos straipsnius.  

5.  Grupėse nuosekliai vykdyti grūdinimo, higienos įgūdžių ir įpročių, teisingo ir kultūringo elgesio valandėles, užkrečiamų ligų prevencijos 

veiklas.  

6. Vykdyti „Jaunojo atleto“ programą specialiųjų poreikių vaikų grupėje.  

7. Organizuoti darželio vaikų ir tėvų sporto šventę, įtraukiant specialiųjų poreikių vaikus, pagal „Jaunojo atleto“ programą.  
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8.  Teikti šeimoms reikalingą pedagoginę, psichologinę pagalbą, 2 kartus metuose aptarti su tėvais vaiko ugdymosi pasiekimus. 

9. Vykdyti ankstyvojo amžiaus vaikų kūno kultūros programą.  

10. Plėtoti vaikų judrumo veiklas per aktyvią fizinę veiklą, futboliuką, stalo tenisą. Efektyviai išnaudoti esančias erdves bei kurti naujas 

11. Plėtoti pažintinę-edukacinę veiklą Coliukės sode. 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

1. Dalyvauti darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programoje ,,Darni Mokykla“. 

2. Bendradarbiauti su socialiniu dienos centru VšĮ „Mes esame“. 

3. Bendradarbiauti su Naujosios Vilnios kultūros centru. 

4. Atnaujinti ankstyvosios vokiečių kalbos užsiėmimus su Hans Hase. 

5. Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai mikrorajono-miesto festivaliuose ir konkursuose: „Vieversėlis“, „Slavų vainikas“, „Rozspiewanie 

przedskole“ ir kt. 

6. Telkti bendruomenę per tradicinius renginius darželio kieme „Kaip man čia smagu“, „Rudens pasaka“, „Prieš išmesdamas pagalvoju“ „Žiemos 

sporto šventė“ „Ačiū, kad esi“. 

7. Ugdymo procesą papildyti naujomis  judėjimo, tyrinėjimo, meno veiklomis, atliepiant ugdymosi po atviru dangumi prioritetą. Tęsti šokių, dailės, 

keramikos, vokiečių kalbos ugdymo veiklas. 

8. Bendradarbiauti su futbolo klubu „Granitas“. 

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

10. Plėsti darželio bendruomenės projektą „Ugdymas be sienų“, įtraukiant edukacines išvykas į gamtą, kultūros įstaigas ar kitas edukacines erdves. 

11. Plėtoti užmegztus bendradarbiavimo ryšius su Vilniaus lopšeliu-darželiu „Lakštingala“, VU Kairėnų botanikos sodu, tarptautinį 

bendradarbiavimą darželiu Japonijoje bei mokytoja Egidija Valaityte. 
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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „COLIUKĖ“ 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ APSKAITA 

2021-01-01–2021-12-31 

 

 

Nr. Seminaro (S),renginio pavadinimas Data, vieta Val. 

skaičius 

Pedagogo 

vardas, 

pavardė 

1.  Praktinė nuotolinė nacionalinė 

konferencija „Nuo iki Mo“ 

2021.01.19  

 VŠĮ „Mokymosi mokykla“ 

4 val. I. G. 

2.  Seminaras-diskusija „Kodėl ir kaip?“   

 

2021.02.04 

VŠĮ „Mokymosi mokykla“ 

1 val. I. G. 

3.  „Kaip sudominti vaikus skaitymu?; Mitai 

apie autizmo spektro sutrikimą; 

Interaktyvios pamokos ypatumai; 

Nesmurtinė komunikacija; Darbuotojų 

motyvavimas“ 

2020-03-19 

VŠĮ „Mokymosi mokykla“ 

2 val.  

I. G. 

4.  Skaitmeninio raštingumo mokymai 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir 

dalykis turiniu internete: skaitmeninių 

nuotraukų apdorojimas ir saugus 

dalijimasis“ 

2021-02-19   

Nr. 97380 

Asociacija „VIPT“, UAB 

„Baltijos kompiuterių 

akademija“ 

6 val. I. G. 

5.  „Laimingas žmogus padaro laiminga 

vaiką“ 

 

2021.02.15 

„Socialinis emocinis ugdymas“ 

Gintarė Visockė 

2 val. I. G. 

 

6.  „Grįžtamojo ryšio taikymas stiprinant 

bendradarbiavimo kultūrą mokykloje“   

2021.10.09. Vilnius 

Nr. TSC-15789 

Trakų švietimo centras 

8 val. I. G. 
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7.  „Teoriniai ir praktiniai agresijos 
prevencijos ir valdymo mokymai“ 

2021 spalio 29 -30 d. 

Šaulių universitetas, VšĮ 

Lietaus vaikai 

20 val. I. G. 

8.  Dalyvavimas Lietuvos mažųjų žaidynių 

konferencijoje "Nenustokime judėti 

2021.02.02. RIUKPA, 

virtualiai 

 

2 val. I. G. 

9.  „Teniso integracija į kūno kultūros 

užsiėmimus mokyklose ir darželiuose“ 

 

2021.11.12. Vilnius 

Lietuvos teniso sąjunga 

3 val. I. G. 

10.  „Patyriminis ugdymas darželyje“ 

 

2021.02.04. 

Ikimokyklinis I. Liubertienė  

1 val. S. V. 

11.  „Socialinis-emocinis ugdymas“ 2021.02.015 

Aš ir psichologija 

2val. S. V. 

12.  „Vizitas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

Londone“ 

2021-02-22. 

Pedagogas. lt A. Černiauskaitė  

2 val. S. V. 

13.  „Ankstyvasis meninis ugdymas“ 2021-02-19   

Pedagogas. lt R. Klezys 

2 val. S. V. 

14.  „Kai pedagogas žaidžia“ 

 

2021.03.10 

Pedagogas. lt M. Briedikytė,         

L. Kaminskienė 

4 val.  

S. V. 

15.  „Vizitas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

Suomijoje“   

2021.03.12. 

Pedagogas. lt S. Lumina 

2 val. S. V. 

16.  Konferencija „Aplinkosauginė veikla 

artimiausioje vaiko aplinkoje“ 

2021-10-27 

Vilniaus l/d „Žvangutis“ 

R. Vėžėlytė 

2 val. S. V. 

17.  „Kaip užauginti sėkmingą vaiką“ 

 

2021.11.18.  

Aš ir psichologija 

3 val. S. V. 

18.  „Grįžtamojo ryšio taikymas stiprinant 

bendradarbiavimo kultūrą mokykloje“   

2021.10.09. Vilnius 

Trakų švietimo centras 

8 val. S. V. 

19.  „Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės 

integruojant, diferencijuojant bei 

individualizuojant ugdymo turinį“ 

2021-01-15, pedagogas.lt  4 val. J. M. 

20.  
 

„Kaip pritaikyti mokymo strategijas, kad 

vaikas, turintis ASS, sugebėtų mokytis?“ 

2021-01-19, pedagogas.lt 

 

10  val. J. M. 
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21.   Specialiųjų pedagogų susitikimas: atvejų 

aptarimo grupė 

 

2021-01-20, VPPT 1 val. J. M. 

22.  „Švietimo ir mokymosi pagalbos 

mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui 

teikimas mokykloje“ 

2021-01-24, pedagogas.lt 

 

 8 val. J. M. 

23.  „Ugdymas nuotoliniu būdu: ką turi žinoti 

kiekviena auklėtoja“ 

2021-02-01, mokymosi 

mokykla 

2 val. J. M. 

24.  Pedagogų, dirbančių su 

priešmokyklinukais, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, atvejų aptarimo 

grupės susitikimas  

2021-02-10, 03-12, VPPT 2 val. J. M. 

25.  „Vizitas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

Londone“ (diskusija) 

2021-02-22, mokymosi 

mokykla 

1 val. J. M. 

26.  „Koks vaikas ikimokyklinėje ugdymo 

įstaigoje: kaip pažinti, suprasti, padėti“ 

2021-02-24, VPPT 2 val. J. M. 

27.  „Kaip suprasti savo vaikus?“ 2021-02-28, „Svajonių 

kūrėjas“ autorė Kristina 

Busilaitė 

 2  val. J. M. 

28.  Nuotolinė konferencija „Tėvystės iššūkiai: 

kaip tinkamai ugdyti mažamečius?“ 

2021-03-02 – 03-04, playlab.lt  6  val. J. M. 

29.  ,,Bendravimas, supratimas visiems“ 2021-03-03, pedagogas.lt 4  val. J. M. 

30.  „Augančio vaiko smegenys: kaip jos 

kinta, mokosi, ir kaip prie jų prisitaikyti 

edukaciniu požiūriu 

2021-03-09, ugdymo 

akademija LectorPro 

2  val. J. M. 

31.  Vizitas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

Suomijoje“ 

2021-03-12, „Mokymosi 

mokykla“ 

2  val. J. M. 

32.  „Pedagogų gebėjimų įvairovė ir jų 

individuali įtaka vaiko kalbos plėtotei“ 

2021-03-18, VPPT 2 val. J. M. 

33.  „Kūrybinės dirbtuvės: kaip sukurti vaikų 

kūrybiškumą skatinančią aplinką?“ 

2021-04-28, „Mokymosi 

mokykla“ 

 2 val. J. M. 

34.  „Iš kur atsiranda beviltiškumo jausmas 

auginant vaikus?“ 

2021-04-28, „Svajonių 

kūrėjas“ autorė Kristina 

Busilaitė 

2 val.  J. M. 
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35.  „Kodėl vaikai neklauso savo tėvų?“  2021-06-07, „Svajonių 

kūrėjas“ autorė Kristina 

Busilaitė 

1,5 val. J. M. 

36.  „Neišplėtotos kalbos požymiai 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

amžiuje“  

2021-06-10, VU 4 val. J. M. 

37.  „Mokytojo kvalifikacijos kėlimas ir 

atestacija“    

2021-09-16, „Mokosi.lt“ 4 val. J. M. 

38.  „Pirmieji mokslinio tyrinėjimo žingsniai, 

motyvacija ir grįžtamasis ryšys ugdymo 

procese“   

2021-09-21, „Mokosi.lt“ 4 val. J. M. 

39.  „Kodėl reikėtų vengti lyčių stereotipų 

ugdyme?“ 

2021-10-04, UAB „CasZyme“ 2 val. J. M. 

40.  „Gamtos herojai 21“ 2021-10-07, „Kita forma“ 2 val. J. M. 

41.  „Mokytojų ir specialistų komandinis 

mokymas ir kompetencijų didinimas, 

dirbant su vaikais, turinčiais raidos 

sutrikimų“   

2021-10-09, ŠPT 8 val. J. M. 

42.  „Grįžtamojo ryšio taikymas stiprinant 

bendradarbiavimo kultūrą mokykloje“ 

2021-10-09, Trakų švietimo 

centras 

8 val. J. M. 

43.  „Mokinių, turinčių autizmo spektro 

sutrikimų (ASS)  ugdymas bendrojo 

lavinimo mokykloje“    

2021-10-14, ŠPT 4 val. J. M. 

44.  Tarptautinė švietimo pagalbos specialistų 

metodinė-praktinė konferencija „Išgirsk 

mane, man tai svarbu“  

2021-10-14, ŠMSŠC 

 

6 val. J. M. 

45.  Respublikinė teorinė-praktinė 

konferencija „Aplinkosauginė veikla 

artimiausioje vaiko aplinkoje“ 

2021-10-27, l/d „Žvangutis“ 2 val. J. M. 

46.  „Kaip lavinti skirtingus vaikų intelektus?“ 2021-11-01, pedagogas.lt 6 val. J. M. 

47.  „Kaip mokyti, jei vaikui, turinčiam ASS, 

reikia palengvintos ugdymo programos?“ 

2021-11-02, pedagogas.lt 10 val. J. M. 

48.  Logopedų susitikimas: atvejų aptarimo 

grupė 

2021-11-10, VPPT 2 val. J. M. 
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49.  „Inovacijos vaikų darželyje“ 

 

2021-04-06 iki 2021-11-03 

Projekto kodas Nr.09.2.1-

ESFA-V-726-01-001 

Dr. Sergejus Neifachas 

96  val. 

Iš jų 64 val. teor. 

36 val. prak. 

A.V. 

50.  „Vaikų pasiekimų vertinimas ir 

įsivertinimas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose“ 

 

2021-11-05, www.pedagogas.lt 

ID352178 K211001144 Nr. 

46408 

VšĮ Trakų švietimo centras 

13 val. 

 

A.V. 

51.  „Kūrybinės dirbtuvės: kaip sukurti vaikų 

kūrybiškumą skatinančią aplinką“ 

 

2021-04-28, VšĮ „Mokymosi 

mokykla“ 

 

2 val. 

 

A.V. 

52.  „Ritmo lavinimas pasitelkiant antrines 

žaliavas bei lauko muzikos instrumentų 

erdvės įrengimas“ 

 

2021-05-12, Nr. (1. 18.) V4-

2021-1759 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras 

4 val. A.V. 

53.  Mokymai pedagogams. Mokymų tema: 

Kaip naudotis elektroniniu dienynu „Mūsų 

darželis“? 

2021- 05-17 - A.V. 

54.  „Ugdymas nuotoliniu būdu: ką turi žinoti 

kiekviena auklėtoja“ 

2021-02-01, Nr. KT3-21, VšĮ 

„Mokymosi mokykla“ 

2 val. A.V. 

55.  „Psichologiniai pedagoginio darbo 

aspektai savęs ir mokinių pažinimo, 

ugdymo bei vertinimo kontekste“ 

 

2021-01-26, ID306627 

K211000836, Nr.34340 

VšĮ Trakų švietimo centras 

40 val. A.V. 

56.  „Kūrybiškas metodinių priemonių 

pritaikymas ikimokyklinukų veikloje“ 

2021-01-25, Nr.(1.32.) V10-

18549 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras 

4 val. A.V. 

57.  „Darželis šiandien: iššūkiai ir sprendimai"  

 

2021-01-24, Nr.34007 

VšĮ Trakų švietimo centras 

7 val. A. V. 

58.  „STEAM: patyriminės veiklos, 

keičiančios tradicines pamokas“  

 

2021-01-23, Nr.(1.32.) V10-

18518 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras 

4 val. A.V. 

http://www.pedagogas.lt/
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59.  „Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

vaikais mokykloje: vaikų auklėjimas ir 

ugdymas su meile ir logika“ 

 

2021-01-22, ID308293 K21 

1000900, Nr.33872 

VšĮ Trakų švietimo centras 

 

8 val. A.V. 

60.  „EMA Mažiesiems: kas tai ir nuo ko 

pradėti?“  

 

2021-01-11, pedagogas.lt, Nr. 

24510  

1 val. A.V. 

61.  „Patiriminis ugdymas darželyje“ 

 

2021.02.04. 

Ikimokyklinis.lt, I. Liubertienė  

1 val. K. S. 

62.  „Socialinis-emocinis ugdymas“ 2021.02.015 

 

2 val. K. S. 

63.  „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų ugdymo iššūkiai“ 

 

2021.11.04.  

 

3 val. K. S. 

64.  „Grįžtamojo ryšio taikymas stiprinant 

bendradarbiavimo kultūrą mokykloje“   

 

2021.10.09. 

VšĮ Trakų švietimo centras 

 

8 val. K. S. 

65.  „Patirčių erdvės“ pristatymas 

 

2021.12.14.  3 val. K. S. 

66.  Ankstyvasis meninis ugdymas. Vilnius 

  .   

2021.04.24 – 2021.04.28.  40 val. J. L. 

67.  „Kultūrinės epochos pagal R. Šteinerį. 

Euritmija. Piešimas. Grojimas fleita. 

Dainavimas.“ Marijampolė 

2021.06.30 – 2021.07.02  296 val. J. L. 

68.  Skaitmeninis raštingumas mokytojams: 

informacijos valdymas, komunikavimas ir 

skaitmeninio turinio kūrimas.  

2021.05.18, pedagogas.lt,  

Organizatorius: Trakų švietimo 

centras. 

49 val. J. B. 

69.  Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 

kursų programa  

2021. 05. 06 – 2021.05.19, 

Organizatorius: Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras 

60 val. J. B. 

70.  Kai pedagogės žaidžia: naratyvinio 

žaidimo ir mokymosi metodo taikymas 

Vilniaus miesto darželiuose  

2021. 03. 09 – 2021.03.10, 

Organizatorius: Vytauto 

didžiojo universitetas.  

6 val. J. B. 

71.  Ugdymas nuotoliniu būdu: ką turi žinoti 2021 02 01 VšĮ „Mokymosi 2 val. O. J. 
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kiekviena auklėtoja mokykla“ 

72.  Skaitmeninio raštingumo mokymai. 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir 

dalykis turiniu internete: skaitmeninių 

nuotraukų apropojimas ir saugus 

dalijimasis“ 

2021 02 19, „Prisijungusi 

Lietuva“ 

 

 

6 val. O. J. 

73.  BDT 2021m. Vizitas į ikimokyklinio 

ugdymo įstaigą Londone (diskusija) 

2021 02 22, transliacija 

YouTube 

1,5 val. O. J. 

74.  Skaitmeninio raštingumo mokymai. 

„Bendravimas TAU. Bendrauk ir dalykis 

turiniu internete: dokumentų kūrimas 

internete ir dalijimasis su kitais“ 

2021 02 25 „Prisijungusi 

Lietuva“ 

6 val. O.J. 

75.  Skaitmeninio raštingumo mokymai. 

„Skaičiuoklė darbui ir namams“ 

2021 03 02 „Prisijungusi 

Lietuva“ 

6 val. O. J. 

76.  Kaip suprasti savo vaikus? 2021 03 15 

www.svajoniukurejas.lt 

1,5 val. O. J. 

77.  Skaitmeninio raštingumo mokymai. 

„Viešosios paslaugos internetu 

kiekvienam“ 

2021 03 18 „Prisijungusi 

Lietuva“ 

6 val. O. J. 

78.  Skaitmeninio raštingumo mokymai. 

„Pristatymų rengimas“ 

2021 03 23 „Prisijungusi 

Lietuva“ 

6 val. O. J. 

79.  Skaitmeninio raštingumo mokymai. 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir 

dalykis turiniu internete: efektyvaus laiko 

planavimas ir bendravimas“ 

2021 03 31 „Prisijungusi 

Lietuva“ 

6 val. O. J. 

80.  Seminaras Kita forma „Gamtos herojai 

21“ 

2021 10 07 išklausytas 

seminaras nuotoliniu būdu 

2 val. O. J. 

81.  Seminaras „Grįžtamojo ryšio taikymas 

stiprinant bendradarbiavimo kultūrą 

mokykloje“ 

2021 10 09 VšĮ Trakų švietimo 

centras 

 8 val. O. J. 

82.  Respublikinė teorinė – praktinė 

konferencija „Aplinkosauginė veikla 

artimiausioje vaiko aplinkoje“ 

2021 10 27 konferencija 

nuotoliniu būdu 

 2 val. O. J. 

83.  „Nestabilus ryšys: santykiai ir ugdymas 2021 11 09 www.pedagogas.lt 6 val. O. J. 
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nuotolinio mokymo metu“ 

84.  Konferencija „Bendravimas, suprantamas 

visiems“ 

2021 11 15 www.pedagogas.lt 4 val. O. J. 

85.  Praktinė nuotolinė nacionalinė 

konferencija „NUO IKI MO“  

2021-01-19 VŠĮ „Mokymosi 

mokykla“ 

4 val. V. U. 

86.  Seminaras „Apie vaikų pyktį  2021-02-24, pedagogas.lt 1 val. V. U. 

87.  Seminaras „Alternatyvos bausmėms“  2021-02-26, pedagogas.lt 4 val. V. U 

88.  Seminaras „Kas yra autizmo spektro 

sutrikimas(ASS)?“ 

2021-02-27, pedagogas.lt 8 val. V. U. 

89.  Vebinaras „Kūrybinės dirbtuvės: kaip 

sukurti vaikų kūrybiškumą skatinančią 

aplinką?“ 

2021-04-28, VŠĮ „Mokymosi 

mokykla“ 

2 val. V. U. 

90.  Seminaras „Grįžtamojo ryšio taikymas 

stiprinant bendradarbiavimo kultūrą 

mokykloje“  

2021-10-09, VŠĮ Trakų 

švietimo centras 

8 val. V. U. 

91.  Aplinkosauginis seminaras „Gamtos 

herojai 21“  

 

2021-10-07, Vilniaus miesto 

savivaldybė 

2 val. V. U. 

92.  „Vaikų pasiekimų vertinimas ir 

įsivertinimas darželyje“ 

2021-11-07, pedagogas.lt  4 val. V. U. 

93.  Diskusija „Kas yra geras mokytojas?“ 2021-11-09, pedagogas.lt 2 val. V. U. 

94.  Vebinaras „Dziecko ze spektrum autizmu 

w grupie“  

2021-10-25, Famiga (Lenkija) 2 val. V. U. 

95.  Vebinaras „Bajkoterapia w pracy z grupą. 

Metodyka, zastosowanie, inspiracje“ 

2021-11-02, Famiga (Lenkija) 2 val. V. U. 

96.  Konferencija „Rekomendacijų 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams 

„Patirčių erdvės“ pristatymo programa“ 

2021-12-14 3 val. V. U. 

97.  Seminaras-edukacinė veikla „Saugomos 

Lietuvos pelkės“ 

2021-11-09, VIKO, Nr. AT K-

187 

2 val T. K. 

98.  Veiksmingas fizinių gebėjimų ugdymas 

vaikams, turintiems raidos sutrikimų 

2021 gegužės 11-12 d. Nr. 

ŠPP-207 

VšĮ „Švietimo pagalbos 

projektai“ 

16 val. T. K. 
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99.  „DIR modelio taikymas autistiškų, raidos 

sutrikimus turinčių vaikų ugdyme: 

įvadiniai DIR101 mokymai" 

2021 m. gegužės 6-8 d. Nr. 

Serija-1387, Vytauto Didžiojo 

universitetas 

40 val. T. K. 

100.  Kurčiųjų ugdymo samprata 2021-05-24, Nr. LKNUC-143, 

Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo 

centras 

4 val. T. K. 

101.  Ankstyvoji pagalba vaikams, turintiems 

įvairiapusių raidos sutrikimų 

2021-06-17, Nr. ŠPP-261, VšĮ 

„Švietimo pagalbos projektai“ 

24 val. T. K. 

102.  „STEAM ikimokykliniame ugdyme  

įgyvendinant „eTwinning“ projektus“ 

2021-10-25, Nr. 835, Švietimo 

mainų paramos fondas 

2 val. T. K. 

103.  Kompiuterinių programėlių panaudojimas 

kuriant ugdymosi turinį 

2021-11-29, Nr. (1.18.) V4-

2021-3636, LVJC 

6 val. T. K. 

104.  „Kitoks vaikas: pažinti ir suprasti“ 2020 gruodis-2021 kovas, Nr. 

PŽ-243/21, VPPT 

6 val. T. K. 

105.  „Fizinis raštingumas: kritiškai svarbus 

požiūris į judėjimą“ 

2021-04-14,  Nr. 089, 

Olimpinė akademija 

6 val. T.  K. 

106.  Kūrybiniai STEAM planai 2121-10-12, Nr. 3-21, VšĮ 

„Mokymosi mokykla“  

4 val. T. K. 

107.  Konsultacijose ikimokyklinio ugdymo 

specialistams, 

dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais 

vaikais 

2021-10-21, Nr. ŠPP-449, VšĮ 

„Švietimo pagalbos projektai“ 

7 val. T. K. 

108.  „Aplinkosauginė veikla artimiausioje 

vaiko aplinkoje“ 

 

2021-10-27, Vilniaus l-d 

„Žvangutis“ 

2 val. T. K. 

109.  Seminaras „Priemonės darbui su 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais“ 

2021-10-15, VšĮ „Mokymosi 

mokykla“, Nr. KT3-21 

4 val. T. K. 

110.   

,,Darželis: pradžia‘‘ 

 

2021-09-08 (Pedagogas.lt) 

7 val  

N. D. 

111.  ,,Vaikų pasiekimų vertinimas ir 

įsivertinimas ikimokyklinio ugdymo 

įstaiguose‘‘ 

             

   2021-05-07 ( Pedagogas.lt)            

           

 13 val N. D. 

112.  ,,Kaip stiprinti brolių ir seserų tarpusavio    2021-02-22 (Galimybių   6 val N. D. 
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santykius?‘‘ Arsenalas) 

113.  ,,Steam veiklos žaliose lauko aplinkuose‘‘    2021-11-30 (Vilniaus 

lopšelis-darželis ,,Mažylis“, 

Vilniaus miesto 

savivaldybė ir Vilniaus 

kolegijos Pedagogikos 

fakultetas) 

   6 val. N. D. 

114.  „Sensorinė integracija“ 2021 m. spalio 9 d., viešbutis 

,,Panorama‘‘. 

8 val. E.V. 

115.  Dalyvavimas Vilniaus lopšelio-darželio 

"Pagrandukas" organizuotoje Vilniaus 

miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogų metodinėje-praktinėje 

konferencijoje "Teatras gamtoje" 

2021 m. lapkričio 4 d., Zoom 

programėlėje. 

6 val. E.V. 

116.  Logopedų susitikimas: atvejų aptarimo 

grupė 

2021 m. lapkričio 10 d., Zoom 

programėlėje, VPPT. 

2 val. E.V. 

117.  Aplinkosauginis švietimo seminaras 

„Kartu už darnią aplinką“ 

2021 m. lapkričio 16 d. ir 23 

d., Zoom programėlėje. 

8 val. E.V. 

118.  ECER AAC 2021 is the 13th Eastern and 

Central European Regional Augmentative 

and Alternative Communication 

Conference 

2021 m. lapkričio 12 d., 13d. ir 

14 d., Zoom programėlėje. 

16 val. 

 

E.V. 

119.  „Vaikų garsų tarimo sutrikimai: 

atpažinimas ir logopedinės pagalbos 

kryptys” 

2021 m. gruodžio 08 d., Teams 

programėlėje. 

6 val. E.V. 

120.  „Kaip lavinti vaiko emocinį intelektą” 2021 m. gruodžio 09 d., 

pedagogas.lt. 

8 val. E.V. 

121.  „Kaip padėti vaikams valdyti pyktį? ” 2021 m. gruodžio 12 d., 

pedagogas.lt. 

8 val. E.V. 

122.  „Grįžtamojo ryšio taikymas stiprinant 

bendradarbiavimo kultūrą mokykloje“ 

2021-10-09, Všį Trakų 

švietimo centras 

 

 

8 val. S. S. 
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123.  „Teoriniai ir praktiniai agresijos 

prevencijos ir valdymo mokymai“ 

2021 – 11 – 04 

2021 – 11 – 05 Asociacija 

„Lietaus vaikai“ 

 

20 val. S. S. 

124.  „Stabilumas nestabilume: veiksmų planas 

psichologiniam atsparumui ir 

motyvacijai“ 

2021-12-07, pedagogas.lt 8 val. S. S. 

125.  „Inovacijos vaikų darželyje“ 2021-12-14, Nacionalinė 

švietimo agentūra 

4 val. S. S. 

126.  „Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas 

remiantis Lietuvos ir Izraelio švietimo 

patirtimi“ 

2021-05-19 – 06-08 4 kreditai B

. 

S

. 

127.  „Vilniaus ikimokyklinių įstaigų 

pradedančiųjų vadovų ir mentorių 

mokymo programa“ 

2021-10 – 2021-04 40 akad. val. B. S. 

128.  „Teoriniai ir praktiniai agresijos 

prevencijos ir valdymo mokymai“ 

2021 spalio 29 -30 d. 

Šaulių universitetas, VšĮ 

Lietaus vaikai 

20 akad. val. B. S. 

129.  „Nuotolinis aplinkosauginis seminaras 

„Gamtos herojai 21“ 

2021-10-07 2 val. B. S. 

130.  „Darnios bendruomenės galia: darnaus 

vystymosi švietimo stiprinimas visos 

mokyklos lygmeniu" 

2021-01- 7-9 dienomis 

 

10 val. A. K. 

131.  „Ankstyvoji pagalba vaikams, turintiems 

raidos sutrikimų. Tėvų vaidmuo“ 

2021-01-18,19,21 dienomis 

 

12 val. A. K. 

132.  Civilinės saugos kursus „Ūkio subjektų ir 

įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna 

žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų 

įvadinio civilinės saugos mokymo 

programa“ 

2021-09-22 

 

6 val. A. K. 

133.  Grįžtamojo ryšio taikymas stiprinant 

bendradarbiavimo kultūrą mokykloje“ 

2021-10-09 

 

8 val. A. K. 

134.  Mokymai “Universalaus dizaino patikra“ 2021-10-11  A. K. 
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135.  „Žalioji mokyklos aplinka – 

aplinkosauginio švietimo erdvė“ 

2021-11-30 4 val. A. K. 

Ugdytinių 

dalyvavimas 

projektuose už 

įstaigos ribų (šalies, 

miesto, 

tarptautiniuose) 

Kitų įstaigų ir mūsų 

inicijuoti 

projektai/veiklos. 

 

 

 

 

1. „Bitučių“ grupės ugdytiniai: 

1.1  Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų fotografijų parodoje „Žiemos linksmybės. 

Sniego senių-besmegenių išdaigos.“ (Organizavo Klaipėdos lopšelis-darželis „Kregždutė“, 2021-01); 

1.2. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje dailės kūrybinėje darbų parodoje 

„Atskrido paukštelis į mano kiemelį‘. (Organizavo Kauno l/d „Pušaitė“, 2021-02); 

1.3. Dalyvavimas respublikinėje asociacijos „Slavų vainikas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų akcijoje-

parodoje „Papuošk Velykų medį“.  

1.4. Dalyvavimas edukacinėje akcijoje „Pagarbių santykių pica, kuria malonu dalintis“. (Organizavo Vilniaus pedagoginė 

psichologinė tarnyba, 2021-03-16 – 03-31); 

1.5 Dalyvavimas šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažintinės veiklos projekte „Paukščių giesmės“. 

(Organizavo Vilniaus l/d „Lakštingala“, 2021-03-15 – 04-15); 

1.6. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualaus STEAM kūrybiniame projekte-

parodoje „Daug grybų aš miške radau.“ (Organizavo Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“, 2021-09); 

1.7. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybiniame projekte-parodoje „Rudeniu 

kvepiantis arbatos puodelis auklėtojai.“ (Organizavo Vilkaviškio lopšelis-darželis „Pasaka“, 2021-09 – 2021-10); 

1.8. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų fotografijų parodoje „Emosiukai.“ 

(Organizavo Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvitis“, 2021-10); 

1.9. Dalyvavimas tarptautiniame vaikų meno p“. (Organizavo Kauno menų darželis „Etiudas“, 2021-05) 

1.10 Dalyvavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų projekte „Gamta yra mano namai“. 

(Organizavo Klaipėdos  lopšelis-darželis „Žemuogėlė“, 2021-10-04 – 10-22); 

1.11. Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybiniame projekte „Rudeninis 

voratinklis“ (Organizavo Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“, 2021-10-11 – 10-29); 

1.12. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualaus steam projekte-akcijoje 

„Morkadienis“ (Organizavo Kauno Šančių lopšelis-darželis, 2021-11); 

1.13. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualioje kūrybinių darbų 

parodoje „Stebuklingas Kalėdinis maišelis“ (Organizavo Mažeikių l/d „Žilvitis“, 2021-12); 

1.14. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus įstaigų kūrybinių fotografijų parodoje „Stebuklingi 

Kalėdų eglutės žaisliukai“ (Organizavo Kauno l/d „Boružėlė“, 2021-12); 

1.15 Respublikinis projektas „Sveikata visus metus“. Sukurtas video iššūkis: „Šiandien esu labai turtingas, nes esu sveikas“ 2021 

02 08;  

1.16 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualus kūrybinis projektas „Atskrido paukštelis, į mano 

kiemelį“ 2021 02 28; 
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1.17 Respublikinė ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda. Skirta sveikatos stiprinimo programai 

įgyvendinti. „Auginame sveikatos pušynėlį“  2021 03 mėn. 

1.18 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kiribinis STEAM projektas foto – paroda „Daug grybų aš 

miške radau“ 2021 09 30. 

1.19 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų paroda „Emosiukai“, skirta 

tarptautinei šypsenos dienai paminėti, 2021 10 01. 

1.20. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas – paroda „Rudeniu kvepiantis arbatos puodelis 

auklėtojai“ 2021 10 08. 

1.21. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinis projektas „Rudens voratinklis“ 2021 10  15.  

1.22.Respublikinis projektas „Raidelės paslaptis“ 2021 11 16. 

1.23.Respublikinė priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtuali paroda-projektas „Morkadienis“, skirtas Europos sveikos mitybos 

dienai paminėti, 2021 11 26 

1.24.Respublikinė virtuali ikimokyklinio- priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų paroda paroda 

„Stebuklingas Kalėdinis maišelis“ 2021 12. 

1.25. Respublikinė virtuali ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių fotografijų paroda „Stebuklingi Kalėdų 

eglutės žaisliukai“ 2021 12. 

1.26.Grupės projektas „Miklūs piršteliai – graži kalba“. Vykdomas nuo 2021 rugsėjo mėnesio. 

2. Logopedė J. M. dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų 

(logopedų) vaikų tarties mokymo virtualiame projekte „Garsų S, Š užduočių kraitelė“. (Organizavo Šiaulių l/d „Spindulėlis, 

2021-10-15  -  11-15). (Pagaminau priemonę garsui –Š). 

4. „Nykštukų“ grupės ugdytiniai: 

Vykdo grupės projektą „100 dalykų, kuriuos gali padaryti dėl žemės“ nuo 2021m. rugsėjo mėn.;  

Kovo 10-31 d. - edukacinė akcija „Pagarbių santykių pica, kuria malonu dalintis“. 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų bei tėvų STEAM projektas -virtuali kūrybinių darbų 

paroda „Nykštukų Kalėdos“ (padėka). 2021-12-20. 

Vilniaus miesto ugdymo įstaigų aplinkosaugos ekokūrybinė veikla „Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“  (diplomas). 

2021-10-27. 

5.  „Vabaliukų“ grupės ugdytiniai: 

2021.09. – 2021.12. Grupės projektas: „Žaidžiu ir vaidinu – lietuviškai kalbu“. 

2021.12.01. „Nykštukų bėgimas. Žiema 2021“ – dalyvavimas respublikiniame projekte. 

2021.11.09. Šv. Martyno diena (Teatriukas lietuviškai „Spalvos“) 

2021.10.08 Tulpių sodinimo akcija „Sodinu rudenį – džiaugsiuosi pavasarį“ 

2021.09.22. Renginys „Diena be automobilio“. Renginio metu buvo surengtos paspirtukų varžytuvės. Šiuo renginiu buvo 

siekiama atkreipti dėmesį į kitų transporto priemonių naudojimą bei fizinio aktyvumo skatinimą. 
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2021.11.15. Dalyvavimas konkurse „Tarp vaistažolių ir dilgėlė dvasią gydo“. Organizatorius: l./d. „Pušynėlis“. 

2021.06.10. Dalyvavimas tarptautiniame seminare „Nowy ogród w Małej Biedronce. New garden in Little Ladybug”. 

2021 m. dalyvavimas tarptautiniame vaikų meno projekte „Kurpaitė mamai“. Organizatorius Kauno menų darželis „Etiudas“. 

6. „Boružėlių“ grupės ugdytiniai: 

1. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybiniame STEAM projekte ,,Šviesk, 

žibinte, kad žemėje būtų šviesu''. (Organizavo Kauno lopšelis - darželis .,Spindulėlis"', 2021-12). 

2. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir vaikų 

kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Emosiukai“. (Organizavo Panevėžio lopšelis - darželis „Žilvitis“, 2021-10). 

3. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje piešinių parodoje ,,Gerą draugą aš 

turiu“. (Organizavo Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, 2021-11). 

4. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų 

kūrybinių fotografijų emocinės ir kalbinės raiškos projekte ,,Gera gyventi kartu”. (Organizavo Kauno lopšelis/darželis ,,Žara”, 

2021-10). 

5. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tapybos darbų parodoje ,,Medžiai keičia savo 

rūbą”. (Organizavo Vilniaus lopšelis/darželis ,,Vieversys”, 2021-10). 

6. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje 

„Nušvieskime takelį į savo darželį”. (Organizavo Vilniaus lopšelis/darželis ,,Vieversys”, 2021-11). 

7. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Moliūgas-

daržo karalius”. (Organizavo Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka”, 2021-10). 

8. Dalyvavimas kūrybinių darbų parodoje „Rudenėlio dovanos”. (Organizavo Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena”, 2021-11). 

9. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus vaikų, tėvelių ir pedagogų 

fotografijų parodoje „Rudens spalvos“. (Organizavo Kauno lopšelis/darželis ,,Šermukšnėlis”, 2021-10).  

10. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų virtualioje 

parodoje „Stilingas ruduo“ (organizavo Jonavos vaikų lopšelis - darželis „Saulutė“, 2021-11).  

11. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualios STEAM akcijoje-parodoje 

„Tolerantiška šypsena“ (organizavo Mickūnų vaikų lopšelis – darželis, 2021-10). 

12. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, mokytojų, tėvų (globėjų) virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje „Vėlinių žvakė“ (organizavo Klaipėdos lopšelis-darželis „Inkarėlis“, 2021-11). 

13. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtualioje kūrybinių darbų iš antrinių 

žaliavų parodoje „Žibinto šviesele, sušildyk mano širdelę!“ (organizavo Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“, 2021-11). 

14.  Dalyvavimas respublikinėje fotografijų parodoje „ Rudens spalvos“. 

15. Grupės projektas „Smėlio paslaptys“. Vykdomas nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio. 

7. „Gėlyčių“ grupės projektas „Judėjimo džiaugsmas“. Vykdomas nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio. 
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Mokyklos 

dalyvavimas miesto, 

šalies ir 

tarptautiniuose 

tyrimuose, 

projektuose, 

programose  

 

 

1. Dalyvavimas tarptautiniame bendradarbiavimo projekte „New garden in Little Ladybug“, „Paths of cooperation. Support 

for entities implementing international projects“. Surengta konferencija 2021-06-10. Skaityti 6 pranešimai. Video 

refleksija: www.coliuke.vilnius.lm.lt   

2.  Dalyvavimas Respublikinėje iniciatyvoje, skirtoje Tarptautines tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios minėjimui. 

Dalyvavo „Boružėlių“, „Drugelių“, „Bitučių“, „Nykštukų“ grupių mokytojos ir ugdytiniai, gautos padėkos iš Tarptautinės 

istorinio teisingumo komisijos. 

3. Dalyvavimas miesto projekte „Žvalgausi po Vilnių-2021“. Projektui paruošta ataskaita apie darželio išvykas po Vilniaus 

žaliąsias erdves: Botanikos sodą, Pučkorių atodangą, Kučkuriškių piliakalnį. 

4. Dalyvavimas respublikiniame muzikiniame projekte „Muzikos takeliu-2021“. Buvo surengtos integruotos muzikos 

pamokos, integruojant muzikos, dailės ir pasaulio pažinimo veiklas. Gautos padėkos. 

5. Dalyvavimas Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų edukaciniame projekte, skirtame taršos 

mažinimo savaitės minėjimui „Geri darbai gamtai“. Projektą organizavo Vilniaus l-d „Justinukas“. Projektui buvo 

organizuotos veiklos: daržo nuėmimo ir paruošimo žiemai darbai, tulpių sodinimo šventė „Pasodink rudenį – džiaukis 

pavasarį“, žygiai į Kučkuriškių piliakalnį, Pučkorių atodangą. Dalyvavo visa įstaiga, gautos padėkos. 

6. Dalyvavimas respublikiniame fizinio aktyvumo projekte „Futboliukas“. Dalyvauja „Vabaliukų“ ir „Bitučių“ grupių 

ugdytiniai. Kas savaitę organizuojamos veiklos pagal iš anksto atsiųstą planą, buvo surengta šventė su kviestiniu svečiu iš 

FK „Granitas“ futbolininku. 

7.  Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Mano širdelėj – visa Lietuva“. 

(Organizavo Vilniaus l/d „Vaidilutė“, 2021-02); 

8. Dalyvavimas metodinio būrelio „Vilnis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtualaus kūrybinio 

projekto-fotografijų parodoje „Velykės stebuklingi margučiai“. (Organizavo Vilniaus l/d. „Žuvėdra“, 2021-03-01 – 04-10); 

9. Dalyvavimas respublikiniame virtualiame projekte „Kurpaitė mamai“. 

10. Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų fotografijų 

parodoje „Močiutės prijuostėlė“  (Organizavo Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis ir Raseinių rajono švietimo pagalbos 

tarnyba, 2021-11-08 – 11-30); 

11. Dalyvavome Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ (organizatorius 

RIUKKPA) pirmajame etape. Organizuota sporto šventė darželio vaikams. 

12. Dalyvavimas Respublikiniame projekte „Tenisas darželiuose ir mokyklose“, kurį organizuoja Lietuvos teniso asociacija. 

Dalyvauja visa įstaiga. 

13. Dalyvavome respublikiniame fizinio aktyvumo akcijoje „Nykštukų bėgimas. Žiema 2021“. Dalyvavo „Nykštukų“ ir 

„Gėlyčių“ grupės ugdytiniai ir mokytojos, gautos padėkos. 

14.  Dalyvavome projekte „Judu-sveikai gyvenu“ (organizavo Vilniaus lopšelis-darželis „Kaštonas“), buvo suorganizuotos 

judrios veiklos lauke. 

http://www.coliuke.vilnius.lm.lt/
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15. Dalyvavimas XIX Vilniaus ir rytų Vilnijos krašto skaitovų konkurse „Šimtas eilėraščių Lietuvai“. Dalyvavo „Nykštukų“ ir 

„Vabaliukų“ grupės ugdytiniai ir mokytojos, užimta antra vieta (2021-12-07). 

16. Dalyvavimas Naujosios Vilnios kultūros centro rengiamoje Prakartėlių ir žiemos puokščių parodoje. Eksponatus pristatė 

„Vabaliukų“ ir „Nykštukų“ grupės auklėtiniai bei mokytojos. 

17. Dalyvavimas darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programoje „Darni mokykla“. Dalyvauja visa įstaiga, pasirinktos 

tokios veiklos sritys: biologinė įvairovė, vartojimas, energija, vanduo. 

18. Dalyvavimas konkurse (apdovanojimuose) „Gamtos herojai-2021“. Buvo nominuota įstaigos mokytoja už nuopelnus 

gamtosauginio ugdymo srityje. Gauta padėka. Organizatorius VšĮ RV agentūra. 

19. 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. 

20. Tęsiame dalyvavimą projekte „Mes rūšiuojam“. 

21. Dalyvavimas respublikiniuose konferencijose. Skaityti pranešimai:  

2021- 10-28 Agata Vysockienė skaitė pranešimą „Kūrybiškumo ir pažinimo lobiai gamtoje“  Vilniaus l-d „Pagrandukas“ 

organizuotoje Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Teatras 

gamtoje“. 

2021-11-25 Teresė Kerulienė skaitė pranešimą „Gamtos mokykla. Pamatyti, suprasti, pajausti.“  Respublikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų aplinkosauginio ugdymo(si) tobulinimas 

žaliosiose edukacinėse erdvėse“. 

22. Dalyvavimas Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų Žaliųjų edukacinių erdvių konkurse. 

23. Dalyvavimas respublikiniame sveikatinimo ir prevenciniame projekte „Mažos akytės mato pasaulį“. 

24. Dalyvavimas respublikinėje parodoje-dirbtuvėse „Pasipuoškime šv. Kalėdom tvariai“. 

Vaiko gerovės 

komisijos veikla  

Mokyklos vaiko gerovės komisija sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 

„Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu“. Vaiko gerovės komisija dirba pagal, 

direktoriaus įsakymu patvirtintą, darbo reglamentą. 2021m. Įvyko 4 VGK posėdžiai. Analizuoti 3 atvejai, parengti 2 individualios 

pagalbos planai, nuspręsta atnaujinti logopedo darbo vietą Karklėnų g. 15 bei specialiųjų poreikių vaikų ugdymo individualių 

programų gaires,  pagalbos teikimo tvarką. Numatyti vaikų pažangos vertinimo ir rezultatų aptarimo su tėvais būdai. 

Bendradarbiavimas  1. Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro specialistais: online pamokėlės gegužės 4 d. Draugystė 

su daržovėmis I dalis, gegužės 6 d.  Draugystė su vaisiais II dalis, gegužės 11 d. Daržovių, vaisių ir uogų kelias nuo daržo 

iki stalo III dalis, gegužės 25 d. treniruotė „Būk stipri, mano širdute“. 3 kontaktinės pamokėlės: rugsėjo 10 d. „Vandens 

reikšmė žmogui“, rugsėjo 27 d. „Valgymo etiketas“, spalio 4 d. „Gyvūnų mankštelės“. 

2. Bendradarbiavimas su tėvais buvo vykdomas taikant šias veiklos formas: grupių susirinkimai, bendri grupių renginiai, 
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iniciatyvos ir projektai. Rugsėjo 1-osios šventė „Kosminės linksmybės“, rudens gėrybių paroda darželio kieme ir šventė 

„Ūkininko ropė“, koncertas „Ačiū, kad esi“ – koncertas visai šeimai, šv. Martyno šventė ir baigiamasis iniciatyvos „Mano 

tvaraus gyvenimo istorija“ renginys,  pokalbiai – tėvų įtraukimas į ugdymo procesą, bendros projektinės veiklos „Kalėdų 

istorijos“, „Stebuklingas arbatinukas“ ir kt. Su tėvais bendradarbiaujama pandemijos Covid-19 valdymo situacijoje. Tėvai 

įtraukti į socialinio-emocinio intelekto ugdymosi programą „Kimochi“. Nuotolinio ugdymosi metu bendruomenė buvo 

įtraukta į meninio ugdymo, sporto bei kitas veiklas.  

3. Atnaujinome ir tęsiame ilgametį bendradarbiavimą su Goethes institutu, toliau tęsiame bendradarbiavimą su VŠĮ „Mes 

esame“, N.Vilnios kultūros centru, asociacija „Slavų vainikas“, metodinio būrelio „Vilnis“ įstaigomis, Vilniaus PPT. 

4. Atnaujinome bendradarbiavimą su Vilniaus saugaus miesto centru, buvo organizuotos išvykos į saugaus eismo pamokėles. 

Mokyklos veiklos 

vertinimas ir 

įsivertinimas  

1. Parengta bei pateikta nauja „Darni mokykla“ programa, pradėtas jos įgyvendinimas. 

2. Atliktas kasmetinis pastatų techninės būklės vertinimas, bei lauko aikštelių saugos vertinimas, numatyti darbai. 

3. Atlikta pedagogų emocinės ir psichologinės savijautos darbe apklausa. Parengtos išvados. 

4. Atlikta trijų pastatų Universalaus dizaino patikra pagal metodiką. 

4. Atliktas anketinis nuotolinio darbo efektyvumo, užduočių tikslingumo vertinimas, parengtos išvados panaudotos veiklos 

tobulinimui. 

Inventoriaus, 

pastatų 

atnaujinimas  

1. Grupių aplinkos papildytos edukacinėmis priemonėmis: žaislais, žaidimais, knygomis, OPA PA pratybomis, sporto 

inventoriumi (teniso raketės), sensorinėmis priemonėmis – 2597,91 eur. (UL,KL) 

2. Kanceliarinės prekės – 701.42 eur.(UL,KL) 

3. Įsigyta nauja patalynė vaikams – 232,42 eur (UL) 

4. Įsigyti nauji instrumentai meniniam ugdymui, muzikiniai varpeliai  – 400,00 eur. (UL) 

5. Įsisavintos projekto “Macierz szkolna. Pomoc polakom na wschodzie„ lėšos. Įsigyjome guminę lauko dangą – 1204,00 eur. 

6. Atnaujinta IT technika „Vabaliukų“ gr.  – televizorius – 490,75 eur.(2 proc.),  

kompiuteriai visom grupėms  -1299,96 eur. (UL, KL) 

Įsigytas kompiuteris sekretorei – 581,00 eur. (UL) 

7. Įsigyti spalvoti spausdintuvai – 663,61 eur. (UL) 

8. Apmokėtos edukacines veiklos (Sferinio kino pasirodymas, edukacinė programa „Ropliai“, saugaus eismo pamokėlės. 

Išvykos į Botanikos sodą) – 339,00 eur. (KL) 

9. Įsigyti baldai gr. „Gelytės“ ir gr. „Drugeliai“ – 1051,54 eur (UL) 

10. Papildytos „Boružėlės“ gr. edukacinės priemonės  - 734,00 eur. (UL) 

11. Atnaujinti gr. „Boružėlės“ logopedinio kabineto baldai – 410,32 eur. (UL) 

12. Nupirkta edukacinė priemonė „Magnetinis konstruktorius“ – 2000.00 eur. (UL) 

13. Papildytas virtuvės inventorius – 753,00 eur. (Ugdymo lėšos maisto kultūrai) 
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14. Mėsmalė – 560,90 eur. (UL) 

15. Tešlos maišyklė – 1087,79 eur. (UL) 

16. Blenderis- 343,64 eur. (Ugdymo lėšos maisto kultūrai) 

17. Dovanos vaikams „Ledinukai“ – 510,90 eur. (Ugdymo lėšos maisto kultūrai) 

18. Kazanas – 226,97 eur. (2 proc) 

Mokyklos 

problemos ir jų 

sprendimas  

 

1. 1. Dauguma mokytojų nurodo sunkumus bendraujant su tėvais. Komunikavimo problemos iškyla dėl tėvų didelio užimtumo, 

vaiko problemų neigimo, sunkiai randamos komunikavimo formos ir būdai, nuolat ieškoma kuo efektyvesnių bendravimo būdų 

tiek gyvai, tiek virtualiose aplinkose. 

2. 2. Kai kuriose grupėse yra poreikis atnaujinti fizinę aplinką, papildyti naujomis priemonėmis, garso technika, baldais. 

 

Savivaldos 

institucijų veikla 

Įstaigoje veikia: Darželio taryba, Pedagogų taryba, Vaiko gerovės komisija bei grupių tėvų komitetai. 

Savivaldos institucijos dalyvauja svarstant prioritetus, pritariant strateginiams dokumentams, dalyvauja vykdant vadovų 

vertinimą, koordinuoja 2 proc. lėšų paskirstymą.  

Savivaldos institucijos aktyviai dalyvavo darželio organizacinėje ir finansų valdymo, įsivertinimo 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.  

Nuotolinio ugdymo 

suvestinė 

„Bitučių“ grupės: 

1.    Patengta 18 filmuotų veiklų (jos visos įkeltos į youtube platformą) 

* Rankyčių žaidimas „Saulytė šviečia, žaisi kviečia“  https://www.youtube.com/watch?v=8w5AHfhijMQ 

* Pirštukų žaidimas  „Kas namelyje gyvena“ ;  https://www.youtube.com/watch?v=U9cZiaPmS7U 

* Artikuliacinio aparato mankšta „Liežuvėlio pasaka“; https://www.youtube.com/watch?v=Jk9QlkRGCZQ 

* Pirštukų žaidimas „Tra lia, lia...“;   https://www.youtube.com/watch?v=OeYVgssJq-g 

* Pirštukų žaidimas „Apelsinas“;  https://www.youtube.com/watch?v=1IGzQ8Zttoo 

* Pirštukų žaidimas „Pirštukai grybautojai“;   https://www.youtube.com/watch?v=u-smm1JyBIY 

* Pirštukų žaidimas „Rankyčių žaidimas“ ;  https://www.youtube.com/watch?v=-wFQ37uBgqQ 

http://www.ikimokyklinis.lt/
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* Logopedinis pratimas „Balionas sprogo“;  https://www.youtube.com/watch?v=4J2YhQ2BZLo 

* Pirštukų žaidimas „Kopūstėlį mes kapojam“;   https://www.youtube.com/watch?v=lHSGqmKM7lA 

* Pirštukų žaidimas „Aš esu nykštukas, kur mano broliukas“; https://www.youtube.com/watch?v=_1Gre1E0sIY 

* Pirštukų žaidimas „Žiema“;  https://www.youtube.com/watch?v=16VKNrXt1wk 

*Pirštukų ir rankyčių žaidimas „Ką matai?“;  https://www.youtube.com/watch?v=CUzRGk1t83g 

*Žaidimas suvokimui, supratimui lavinti „Ką mato mašinėlė?“;  https://www.youtube.com/watch?v=QLMW5H41gXM 

*Pirštukų ir rankyčių žaidimas „Mano namas“; https://www.youtube.com/watch?v=7TbE5xmm4xw 

* Pirštukų ir rankyčių žaidimas „Žiemos troba“; https://www.youtube.com/watch?v=UDZlDRRYp-c 

* Smulkiajai  motorikai, suvokimui „Žaidimas su pieštukais“; https://www.youtube.com/watch?v=YnmPtmZ-DtI 

* Mano pačios sekta pasaka „Raudonkepuraitė“  https://www.youtube.com/watch?v=VKIEVY_6m9k 

 

 

2. Parengtos specialiojo pedagogo užuotėlės: 

* Pūtimo pratimai „Nupūsk popierėlį-snaigę“, „Nupusk vatos gabaliuką nuo nuosies“; 

* Kurioje žodžio vietoje girdi garsą –Š, -Ž, -R? (Pradžioje, viduryje ar gale?) 

* Suplok tiek kartu kiek skiemenu yra žodyje (su garsu –Š, panaši užduotis su garsu –Ž) 

* Pasakyk, kas čia nupiešta, pasistenk taisyklingai tarti garsus (garsas –Š) 

* Sudėk dėlionę ir pasakyk, ką sudėjai https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=19cb43ffcd9f; 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1897a39a0122 

* Skemenuotės su garsu –Ž, su garsu –R 

* Išvardyk garsus su garsu –Ž, po to su garsu –Z 

* Užbaik sakinį. 

* Išvardyk, kurie daiktai yra raudoni 

* Išvardink ką matai paveikslėliuose. Koks pirmas garsas/ 

* Išvardyk daiktus, su garsu –R, po to su garsu –L; su garsu –Š, po to su garsu -S 

* Pavadink švelniai 

* pažiūrėk į paveikslėlį ir papasakok, kokie gyvūnai gyvena miške? Kas kur yra, kas aukštai, o kas - žemai 

3) Pateiktos  kūrybinės veiklos: 

* Aplikacija „Senis besmegenis“;  

* Piešimas „Žiema“; 

* Piešimas „Gedimino pilis“; 

* Piešimas „Mano mėgstamiausia pasaka“; 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=19cb43ffcd9f
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1897a39a0122
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* Kūrybinis darbelis „Lesyklėlės gamyba“; 

4. Pravesta 20 online pamokėlių: 

* Pasaka „Raudonkepuraitė“, parengta prezentacija vaikams šia tema apibendrinimui, su užduotėlėmis.  01-11 

* Sausio 13-sios dienos paminėjimas, Gedimino pilies piešimas. 01-13 

* Pamokėlė su priešmokyklinukais, tema „Ant stogo“ (apie kosmosą). 01-15 

* Tema „Mėgstamiausia žiemos pasaka“, pasakos „Pirštinė“ sekimas, pirštinės piešimas. 01-20 

* Pamokėlė priešmokyklinukams, tema „Muziejuje“. 01-22 

* Pamokėlė tema „Vilniaus gimtadienis“. 01-25 

* Pamokėlė su priešmokyklinukais, tema „Blynų šventė“. 01-29 

* Pamokėlė su priešmokyklinukais, tema „Per Lietuvą“. 02-10 

*Pamokėlė su priešmokyklinukais, tema „Mugėje“. 02-24 

* Pamokėlė priešmokyklinukams, tema „Varnėno inkile“, 03-10 

* Pamokėlė priešmokyklinukams, tema „Verbų sekmadienis. Velykos“, 03-21 

* Pamokėlė priešmokyklinukams, tema „Į pagalbą gamtai“, 04-21 

Pamokėlė „Mano Lietuva“  2021 02 mėn. google-meet 

Nuotolinis ugdomosios veiklos planas „Mes paukštelių draugai“ 2021 02 1-7d. padlet.com/kliaksana/2xs771623w9lci6b 

Nuotolinis ugdomosios veiklos planas „Šaltukas krauna lagaminą“ 2021 02 15-19d. padlet.com/kliaksana/3d05i 2jhsf34e7xd 

Nuotolinis ugdomosios veiklos planas „Mano penki pojūčiai“ 2021 02 22-26d. padlet.com/kliaksana/2r1ihcpmlgtzhf2f  

Nuotolinio ugdymo kovo mėnesio veiklos planas  padlet.com/kliaksana/qafwuk4zjumlce8j 

Nuotolinis ugdymas pamoka „Vanduo gyvybės šaltinis“ 2021 03 mėn. google-meet 

Nuotolinis ugdymas pamoka „Vėlykų tradicijos“ 2021 03 mėn. google-meet 

Nuotolinis ugdymas pamoka „Vėlykos ir jų raštai“ 2021 04 mėn. google-mee 

Buvo dirbama google disk, facebook, yuotube, google meet platformose 

 „Snaigės šoka žiemos šokį“ 2021-01-06 – 01-15; https://padlet.com/mazutaj/cs35id04bng5i0un 

 „Mėgstamiausia žiemos pasaka“ 2021-01-18 – 01-22;  https://padlet.com/mazutaj/vw68oglvedz870p7 

 „Paukšteliai žiemą“ 2021-01-25 – 01-29; https://padlet.com/mazutaj/Bookmarks 

„Žvėreliai žiemą“ 2021-02-08 – 02-12. https://padlet.com/mazutaj/epd6nf09bxdadd8v 

 

„Gėlyčių“ grupė: 

 8 savaitės online pamokėlės su tėveliais ir vaikais (google meet). 

Parengtos 4 pamokėlės naudojant padlet platformą. 

 

https://padlet.com/mazutaj/epd6nf09bxdadd8v


30 
 

 

„Nykštukų“ grupė: 

Nuotoliniu pamokų administravimas: 

Muzika, kūno kultūra, Kimochi. 

Penkios nuotolinės pamokos: 

 ,,Mūsų seneliai patys brangiausi“ 

 ,,Knygos, legendos, gimtadieniai“  

 ,,Knygos, legendos, gimtadieniai, kraštas“ 

 „Mano pastebėjimai gamtoje“  

Dvi pamokos priešmokyklinukams: 

 ,,Raidžių slėpynės“ 

 ,,Matematika mano namuose“. 

Nuotolinės pamokos: 

„Sveika, žiemuže“                           2021-01-05 

„Žiema – snaigėm sninga“               2021-01-08 

„Senelių šventė“                               2021-01-22 

„Linksmieji seniai besmegeniai“     2021-02-01 

„Paukšteliai žiema“                          2021-02-24 

 

 

„Drugelių“ grupė (mišrus ugdymas): 

 

2021.01.04-2021.01.08 Matematika namuose. 

 2021.01.11-2021.01.15. Piešiame žiemą . 

2021.01.18-2021.01.22. Grupėje ir nuotolinis. Kaip gyvenate žvėreliai? 

2021.01.25-2021.01.29. Grupėje ir nuotolinis. Milžinai – nykštukai. 

 2021.02.01-2021.02.05. Grupėje ir nuotolinis. Paukšteliai beldžia snapeliu. 
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V. VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ“ SVARBIAUSI 2021 M. PASIEKIMAI 

 

1. Apibrėžtai ir vieningai naudojami komunikavimo būdai su tėvais bei įstaigos viduje. Nuotolinis darbas buvo vykdomas sklandžia i, optimaliai 

išnaudojant IKT priemones: online pamokėles, padlet platformą, powerpoint pragramą, yutube platformą. 

2. Sukurta, patvirtinta  bei pradėta įgyvendinti 2021–2025 m. sveikatos stiprinimo programa „Coliukės sodas“. 

3. Itin aktyvus mokytojų bei pagalbos vaikui specialistų dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto projektuose, parodose, konkursuose, 

seminaruose, konferencijose, mokymuose. Iš viso dalyvauta 31 miesto projektuose, 12 parodose, 2 konkursuose, net 150 seminarų ir konferencijų. 

4. Sukurta ir įgyvendinama vaikų pasiekimų vertinimo sistema „Vaikų gebėjimų plėtojimosi aprašas“ pasitarnavo tobulinant ugdymo procesą. 

5. Aktyviai vykdoma projektinė veikla grupėse. Projektų temos: sveika gyvensena, aplinkosauga, fizinis aktyvumas, vaikų gebėjimų  ugdymas, 

lietuvių kalbos mokymas per meninę veiklą. 

6. Dalyvavimas tarptautiniame bendradarbiavimo projekte „New garden in Little Ladybug. Paths of cooperation. Support for entities implementing 

international projects“. Surengta konferencija 2021-06-10. Skaityti šeši pranešimai:  B.Čiurlionienės „Rośliny w Calineczce”, G. Kašponienės 

„Pagaliukai logopedijoje“, J. Ležniovės „Gyvūnų pažinimas“, J. Mažutos „Prieš išmesdamas pagalvoju“, V. Urbanovič „Pagaliukų pedagogika“, 

A. Vysockienės „Zobacz, poczuj, dotknij przyrodę“. Moderavo B.Spruogienė. 

7. Įgyvendinta iniciatyva „Mano tvaraus gyvenimo istorija“, bendrai sutelkusi visą bendruomenę ir atliepianti įstaigos prioritetą: „Saugosi gamtą-

saugosi Tėvynę“. 

8. Suorganizuoti ir įgyvendinti du respublikiniai renginiai: sveikatinimo ir prevencinis projektas „Mažos akytės mato pasaulį“ ir virtuali paroda-

dirbtuvės „Pasipuoškime šv. Kalėdom tvariai“. Projekte „Mažos akytės mato pasaulį“ dalyvavo apie 200 vaikų, 12 pedagogų bei 11 bendruomenių 

iš įvairių Lietuvos  ikimokyklinių įstaigų. Projekto dalyviai uždaroje Facebook grupėje dalinosi vykdytų veiklų akimirkomis. Stebino įvairus ir 

išradingas veiklų turinys, kurių metu vaikai aiškinosi regėjimo reikšmę žmonių gyvenime, diskutavo kaip galima saugoti akis, kad jos ryškiai 

matytų, mokėsi atlikti akių mankštą. Tvariose dirbtuvėse ir parodoje dalyvavo 86 ugdymo įstaigos iš įvairių Lietuvos vietovių. 
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9. Praturtinta ugdymo aplinka: specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų grupėje „Boružėlės“ įrengtas sensorinis kambarys ir atnaujintas logopedo 

kabinetas, Kojelavičiaus g. 289 kieme įrengtas išmanusis sodas, beveik 200 - ams įvairių augalų, augančių darželio teritorijoje sukurti QR kodai. 

Jie apgyvendinti prie augalų, suteikė galimybę, naudojantis išmaniais įrenginiais, greitai susipažinti su jų savybėmis, pavadinimais, įvairove. 

10. Parengti ir skaityti du pranešimai respublikinėse konferencijose: A. Vysockienė skaitė pranešimą „Kūrybiškumo ir pažinimo lobiai gamtoje“   

Vilniaus miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų konferencijoje „Teatras gamtoje“, Teresė Kerulienė skaitė pranešimą „Gamtos mokykla. 

Pajausti, suprasti, atrasti“ respublikinėje metodinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų konferencijoje „Vaikų aplinkosauginio 

ugdymo(si) tobulinimas žaliosiose edukacinėse erdvėse“. 

11. Gautas apdovanojimas pagal nominaciją „Žalioji inovacija – 2021“ 2021 metų Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų Žaliųjų edukacinių 

erdvių konkurse. 

12. Suorganizuotos ir įgyvendintos trys bendruomenės šventės, kurių metu vyko bendravimas lauke, vaikų meniniai sumanymai, šeimų įsitraukimas, 

dalinantis tvaraus gyvenimo istorijomis. Akmenų kieme apsigyveno visų jau pamėgtas lauko puodas. Kartu gaminamas maistas: plovas, keptos 

bulvės dar labiau suartino bendruomenę, paskatino atviriems ir draugiškiems pokalbiams. 

13. Atnaujintas bendradarbiavimas su Goethes universitetu ir tęsiamas ankstyvojo vokiečių kalbos ugdymas priešmokyklinio ugdymo vaikams. 

14. Sėkmingai tęsiamas ir įgyvendinamas įstaigos prioritetas ugdymas be sienų. Per metus buvo suorganizuota: apie 10 išvykų, 15 žygių.  

15. Įstaiga dalyvavo respublikiniuose projektuose: LMŽ, Futboliukas, Tenisas darželiuose, Sveikatiada, Muzikos takeliu-2021, Geri darbai gamtai, 

Nykštukų bėgimas-2021, Judu-sveikai gyvenu, Tolerancijos dienos minėjimo renginiai.  

16. Gauta padėka už dalyvavimą Gamtos herojų apdovanojimuose, kuriuose buvo nominuotas įstaigos pedagogas, sėkmingai kuriantis darnią, aktyvią 

bei tvariai gyvenančią darželio bendruomenę. 

17. Sėkmingai vykdoma sveikatos stiprinimo  projektinė veikla, toliau tęsiami tokie projektai: Judrus visus metus, Stipraus imuniteto mėnuo, Judriųjų 

žaidimų savaitė, Stebuklingas arbatinukas, fizinio aktyvumo skatinimo programa. 

18. Užmezgėme bendradarbiavimą su Vilniaus saugaus miesto centru ir Lietuvos zoologijos sodu.  

19. Įsisavinant projekto „Macierz szkolna pomoc polakom na wschodzie“ lėšas įsigyta lauko erdvių danga. 

20. Sudarėme sąlygas visiems pedagogams tikslingai tobulinti kvalifikaciją įsigyjant Platininį pedagogas.lt paslaugų paketą. 
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21. Sėkmingai vykdome dailės užsiėmimų veiklas. 

22. Efektyviai ir tikslingai teikiama pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams: nuolat teikiama logopedo pagalba, meninio pedagogo 

užsiėmimai (šokio terapija), specialioji pedagoginė pagalba. 

 

 

 

VI. 2022 METŲ VEIKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI  

                                               

1. Veiksmingai įgyvendinti sveikatos stiprinimo veiklas darželyje pagal Sveikatos stiprinimo programą „Coliukės sodas“ 2021–2025 m. ir atlikti 

jos analitinę-tiriamąją veiklą. 

2. Gerinti ugdymo kokybę, orientuotą į globalaus švietimo tendencijas: vaiko kultūros, kūrybiškumo bei pasaulėjautos kompetencijų ugdymą. 

3. Siekti įgyvendinti fizinio aktyvumo skatinimo programą ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir už jos ribų ir tapti „Aktyvia mokykla“ . 

4. Teikti kokybišką, tikslinę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, pritaikant fizinę ugdymo aplinką, ugdymo metu taikant aiškią ir struktūruotą 

dienotvarkę, pasitelkiant vizualines priemones.  

5. Stiprinti kolegialaus bendravimo ir bendradarbiavimo principus tarp ugdymo proceso dalyvių, siekiant pedagogų dalinimosi patirtimis, ne 

konkuravimo, bet ugdymo proceso efektyvumui didinti. 

6.  Sistemingai analizuoti ugdymo kokybę, tobulinti kiekvieno darbuotojo vidinio įsivertinimo procesą.  

7. Kurti saugią ir emociškai sveiką aplinką, plėtojant psichologinio-emocinio ugdymo programą „Kimochis“. 

8. Nuolat atnaujinti ir papildyti lauko edukacines aplinkas, tęsiant Pagaliukų pedagogikos, ugdymo po atviru dangumi bei biologinės įvairovės  

prioritetus,  užtikrinant HN 131:2015 reikalavimus.  

9. Tęsti bei analizuoti kasmetinius darbuotojų socialinės-emocinės aplinkos lyginamuosius tyrimus, rengti išvadas, jas pristatyti darželio 

darbuotojams. 

10. Tęsti ugdymosi be sienų idėjų plėtojimą, organizuoti žygius bei  išvykas į skirtingus šalies regionus už Vilniaus ribų. 
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11. Vykdyti Darnios mokyklos  programos veiklas. 

12. Surengti konferenciją metodinio būrelio ar šalies mastu, kurios tematikoje atsispindėtų aplinkosaugos ir gamtos puoselėjimo prioritetai. 

13. Kurti veiksmingą kvalifikacijos tobulinimo modelį, vadovaujantis pedagogų kvalifikacijos koncepcija ir pasitelkiant IKT technologijas. 

14. Užsiregistruoti eTwinning projekte ir dalyvauti šioje platformoje vykdomuose projektuose, susijusiuose su įstaigos prioritetais. 

15. Inicijuoti bent 2 šalies ar miesto projektus, parodas ar konkursus, atliepiant įstaigos prioritetus: darnaus vystymosi švietimas, sveika gyvensena, 

ugdymasis po atviru dangumi, globalus švietimas. 

16. Tobulinti priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, panaudojant PU programos turinio atnaujinimo projekto gaires (nuo 2022 m. rugsėjo 

atnaujintą PU programą). 

17. Tęsti bendradarbiavimą su esamais socialiniais partneriais, pritraukti du naujus socialinius partnerius. 

18. Tobulinti lietuvių kalbos mokymo turinį tautinių mažumų grupėse. 

19. Tobulinti ugdymo turinio planavimą, vadovaujantis „Vaikų gebėjimų plėtojimosi aprašo“ rezultatais. 

 

 

VII. METINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS  

Eil. nr. Priemonės 
Vykdymo 

laikas 
Atsakingi asmenys 

I. POSĖDŽIAI   

 1. Įstaigos taryba   

 Dėl pritarimo 2022–2024 metų Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“ 

atestacijos programai. 

Dėl darželio tarybos narių sudėties, pirmininko rinkimo. 

Sausis Pavaduotojas ugdymui 

 Dėl 2021m. veiklos ataskaitos. Finansinių išteklių panaudojimo 

ataskaita.  

Dėl vaikų gebėjimų plėtojimosi aprašo. 

Sausis Direktorius, pavaduotojas ugdymui, pedagogai 
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Dėl 2021 m. l/d „Coliukė“ veiklos analizės ir rezultatų aptarimo. 

Dėl pritarimo 2022 m. l/d „Coliukė“ veiklos planui. 

 Dėl pritarimo l/d „Coliukė“ prioritetui tapti „Aktyvia mokykla“ Sausis Direktorius, pavaduotojas ugdymui, pedagogai 

 Dėl pritarimo direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaitai Vasaris Direktorius 

 Dėl darželio tarybos narių sudėties. 

Dėl darželio 2022-2023 mm. veiklos prioritetų. 

Rugsėjis Direktorius, pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui, pedagogai 

II. 2. Pedagogų taryba   

 Kolegialus bendravimas ir patirties sklaida. 

Pradėjusių dirbti mokytojų kuravimas ir pagalba. 

Inovatyvių ugdymo metodų paieška ir įgyvendinimas pagal įstaigos 

prioritetus. 

Bendradarbiavimas bei patirties sklaida su metodinio būrelio „Vilnis“ 

bei kitomis miesto, šalies bei užsienio IU, PU įstaigomis. 

Dalyvavimas respublikiniuose, projektuose, parodose, konkursuose, 

akcijose pagal įstaigos prioritetus. 

Visus metus Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

 Dėl pritarimo 2022–2024 metų Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“ 

atestacijos programai.  

Dėl strateginio planavimo ir atestacijos komisijų narių perrinkimo 2022 

metams.  

Dėl elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ įgyvendinimo ir 

koordinavimo darbų. Alternatyvių komunikavimo sistemų peržiūra. 

Sausis Direktorė, pavaduotojas ugdymui 

 Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigos I srities sveikatos priežiūros veiklos 

vidinio įsivertinimo srities „Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo 

struktūra, politika ir kokybės garantavimas“ lyginamosios analizės 

rezultatų, išvadų. 

 Dėl IU, PU ir Sveikatos stiprinimo programų vykdymo. 

Balandis Pavaduotojas ugdymui 

 Dėl „Vaikų gebėjimų plėtojimosi aprašo“ antrinio vertinimo rezultatų. 

Dėl PU vaikų pasiruošimo mokyklai. 

Dėl grupių darbo vasaros atostogų metu. 

Dėl sveikatingumo ir ugdymo plano vasarai „Sveika ir saugi vasara be 

traumų“. 

Gegužė Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

 Dėl elektroninio dienyno  įgyvendinimo ir koordinavimo darbų. 

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimo. 

Rugsėjis 

 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
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Dėl įstaigos veiklos prioritetų mokslo metams, ugdymo(si) galimybių ir 

susitarimų.  

Dėl ugdomojo proceso tobulinimo, organizaciniai klausimai. 

Dėl PU kokybės gerinimo įdiegiant naują PU programos modelį mišraus 

amžiaus grupėje.  

Dėl pagalbos vaikui tiekimo, organizavimo ir efektyvumo fiksavimo. 

Dėl komunikacijos su tėvais formų aptarimo. 

 

 Mokytojų projektinių veiklų pristatymai. 

Darni mokykla plano pristatymas. 

Lapkritis Darni mokykla komanda, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

 3. Visuotiniai tėvų susirinkimai   

 Dėl 2021 metinės veiklos ataskaitos. Finansinių išteklių panaudojimo 

ataskaita.  

Dėl 2021 m. l/d „Coliukė“ veiklos analizės ir rezultatų aptarimo. 

Dėl pritarimo 2022 m. l/d „Coliukė“ veiklos planui. 

Vasaris Direktorius, pavaduotojas ugdymui, 

pavaduotoja ūkiui. 

 Dėl darželio tarybos narių (tėvų atstovų) perrinkimo. 

Dėl darželio ugdymo planų, prioritetų mokslo metams. 

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų pasiekimų vertinimo. 

Dėl 2022-2023 m. m. bendruomenės veiklos prioritetų.  

Rugsėjis 

 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui 

 4. Grupių tėvų susirinkimai   

 Dėl grupės veiklos rezultatų aptarimo.  

Dėl vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo.  

Dėl įstaigos darbo vasarą ir kiti informaciniai klausimai. 

Dėl individualių pokalbių su mokytojais poreikio. 

Gegužė Grupių mokytojai 

 Dėl grupės veiklos prioritetų, ugdymo(si) galimybių ir susitarimų. 

Dėl grupės  tėvų komiteto rinkimo.  

Rugsėjis Grupių mokytojai 

 Papildomi susirinkimai gali būti organizuojami esant poreikiui.  Grupių mokytojai 

 5. Vaiko gerovės komisija.   

 SUP turinčių vaikų ugdymo dinamikos aptarimas. 

Individualių ir pritaikytų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų specialiųjų poreikių vaikams apžvalga, papildymas. 

Vasaris VKG pirmininkas, nariai, specialiųjų poreikių 

grupės mokytojai 

 Logopedo konsultacija bendrojo ugdymo grupių auklėtojoms.  

I-ojo pusmečio SUP, turinčių vaikų ugdymo rezultatų aptarimas: 

Vasaris Logopedas, lektoriai, VGK nariai 
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išvados, siūlymai.  

 Paskaita specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams pasirinkta aktualia 

tema. 

Kovas VGK nariai 

 II-ojo pusmečio SUP, turinčių vaikų ugdymo rezultatų aptarimas: 

išvados, siūlymai. 

Tėvų konsultavimas pradinės mokyklos pasirinkimo klausimais. 

Gegužė Logopedas, VGK nariai 

 

Grupių mokytojai 

 Dėl mokinių, švietimo pagalbos gavėjų 2022-2023 m. m. sąrašo 

sudarymo ir tvirtinimo. 

Individualių ir pritaikytų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų 2022–2023 m. m. rengimas, tvirtinimas.  

IIP formų aptarimas. 

Pagalbos vaikui teikimo formų aptarimas, specialistų darbo grafikų 

tvirtinimas. 

Metinių pagalbos vaikui specialistų planų aptarimas ir tvirtinimas. 

Rugsėjis Sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

tvirtina direktorius. Sudaro grupių mokytojai, 

logopedas. Koordinuoja atsakingu už mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimą paskirtas darbuotojas. 

Tvirtina direktorius. 

 Mokinių, turinčių raidos ypatumų bei sutrikimų, ugdymo(si) sunkumų, 

pedagoginių, psichologinių problemų stebėjimas, vertinimas, 

nukreipimas į Vilniaus PPT.  

Gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, emocinio intelekto 

programų įstaigoje įgyvendinimas ir analizė. 

Gruodis Grupių mokytojai, logopedas.  

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

III. VEIKLŲ IR REZULTATŲ PRIEŽIŪRA    

 1. Dokumentacija:   

 Ilgalaikiai ir trumpalaikiai mokytojų veiklos planai, elektroninio 

dienyno pildymo priežiūra. 

Rugsėjis,  

sausis 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

 Įstaigos vidinio įsivertinimo duomenų surinkimas ir analizė. Spalis-

gruodis 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Vaikų asmens bylos ir jų dokumentavimas. 

 

Rugsėjis, 

balandis 

Grupių mokytojai, sekretorius 

 Projektinės veiklos grupėse. Visus metus Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

 SUP vaikų gebėjimų plėtojimosi aplanko veiksmingumas. Gegužė VGK pirmininkas 

 Vaikų gebėjimų plėtojimosi aprašo taikymas, rezultatai, aprašomoji 

dalis. 

Spalis, 

gegužė 

Grupių mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 PU vaikų gebėjimų plėtotės dinamika. Gegužė Grupių mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

  Sveikatos stiprinimo veiklos grupėse. Visus metus Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 
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mokytojos 

 IV. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS   

 Ikimokyklinio ugdymo turinio modernizavimas ir kokybiškas 

įgyvendinimas. 

Visus metus Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

mokytojos 

 Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas pagal naują PU programą (iki  

programos patvirtinimo naudotis PU programos turinio atnaujinimo 

gairėmis). 

Visus metus Direktorius, pavaduotojas ugdymui, pedagogai 

 Ugdymo turinio atnaujinimas ir papildymas naujomis ugdymo veiklomis 

bei kryptimis, formuojančiomis vaikų tinkamą požiūrį ir nuostatas į 

tautinį, kultūrinį palikimą.  

Visus metus Direktorius, pavaduotojas ugdymui, pedagogai 

 Tradicinių kalendorinių, etninių, kultūrinių bei meninių renginių, veiklų 

organizavimas ir įgyvendinimas, prisitaikant prie vaikų 

multikultūriškumo. 

Visus metus Direktorius, pavaduotojas ugdymui, pedagogai 

 Lietuvių kalbos mokymas tautinių mažumų grupėse. Visus metus A.Vysockienė, J. Ležniovė, M. Enčius 

 Ugdymo turinio papildymas fizinį aktyvumą skatinančiomis veiklomis, 

renginiais, projektais (tęstiniais, naujais). 

Visus metus Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, fizinio 

ugdymo mokytoja, mokytojos 

 Ugdymo kokybės gerinimas, įdiegiant naują vaikų pasiekimų vertinimo 

sistemą. 

Visus metus  Direktorius, pavaduotojas ugdymui, pedagogai 

  Darnios mokyklos veiklų pagal pasirinktas sritis (biologinė įvairovė, 

vanduo, energija, vartojimas) įgyvendinimas. 

Pagal 

numatytą 

planą 

 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui, pedagogai 

 Papildyti lauko edukacines aplinkas pagal „Pagaliukų pedagogikos“ bei 

ugdymosi po atviru dangumi prioritetą. 

 

Nuolat Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

 Sveikatos stiprinimo programos „Coliukės sodas“ vykdymas. Pagal veiklų 

planą 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

mokytojos 

IV. BENDRUOMENĖS  SAVIRAIŠKOS RENGINIAI   

 1. Šventės ir pramogos   

 Stačiatikių Šv. Kalėdos.  Sausis J. Bulachova, J. Ležniovė 

 Trijų karalių šventė. Sausis Grupių mokytojos, muzikos mokytojas 

 Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos paminėjimas.  Sausis Grupių mokytojai 

 Vilniaus gimtadienis. Sausis Direktorius, pavaduotojas ugdymui, pedagogai 
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 Gimtosios kalbos diena. Spektaklis „Tarmių stalas“. Vasario 21 d. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Užgavėnių pramoga „Pavasario šauktuvės“. Kovo 1 d. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, meninio 

ugdymo mokytojas, mokytojos 

 Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas. Kermošius ir mugė darželio kieme. Kovas Meninio ugdymo mokytojas, 

Auklėtojai 

 Renginys Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo šventei. 

Viktorina-protmūšis „Ką žinau apie savo šalį ir jos kaimynus?“ 

Kovo 10 d. Direktorius, pavaduotojas ugdymui, pedagogai 

 Pasaulinės vandens dienos minėjimas. Išvyka į Vilniaus miesto vandens 

saugojimo teritoriją. 

Kovo 22 d. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Šv. Velykų ir pavasario šventė „Stebuklingas rytas“. Balandžio 21 

d. 

Meninio ugdymo mokytojas, 

Auklėtojai. 

 Edukacinė muzikinė šventė  „Sudie, darželi“, skirta ugdytiniams, 

išeinantiems į mokyklą 

Gegužė Meninio ugdymo mokytojas, grupių 

auklėtojos, , direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Bendruomenės sporto šventė „Sportadienis“. Gegužė Kūno kultūros mokytojas, grupių mokytojai 

 Tarptautinės muziejų dienos minėjimas. Išvyka į pasirinktą muziejų. Gegužės 18 

d. 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Vaikų ginimo dienos renginys. Birželio 1 d. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, mokytojos 

 Edukacinis renginys „Rasos šventė. Joninių papročiai“. Birželio 23 d. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, mokytojos 

 Mokslo metų pradžios šventė. Rugsėjis Meninio ugdymo mokytojas, grupių mokytojai 

 Bendruomenės rudens šventė. Rugsėjis–

spalis 

Meninio ugdymo mokytojas, direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

 Šv. Martyno dienos minėjimas. Lapkričio 13 

d. 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Advento vakaronė. Gruodis Meninio ugdymo mokytojas, grupių mokytojai 

 Vaikų rytmečiai „Kalėdų senelio belaukiant“. Gruodis Meninio ugdymo mokytojas, grupių mokytojai 

 2. Parodos   

 Parodos organizuojamos įstaigos lauko erdvėse bei virtualiai. Parodos 

atitinka įstaigos prioritetus – darnų ugdymąsi, sveikatos stiprinimą, 

kultūros ugdymą, ugdymąsi be sienų. 

Visus metus Bendruomenė 

 3. Sveikatą stiprinančios veiklos   
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 Edukacinės pamokėlės Covid-19 ligos profilaktikos tema. Sausis Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, visuomenės 

sveikatos specialistė 

Koordinuoja pavaduotojas ugdymui 

 Projektas „Maistas kaip vaistas“. Visus metus Visuomenės sveikatos specialistė 

Koordinuoja pavaduotojas ugdymui 

 Judrumo projektai: 

„Futboliukas“, LMŽ, „Tenisas darželiuose ir mokyklose“, „Jaunieji 

atletai“, „Judrus ištisus metus“. 

Visus metus Fizinio ugdymo mokytojas, mokytojai. 

Koordinuoja pavaduotojas ugdymui 

  Bendradarbiavimas su Vilniaus sveikatos biuru. Visus metus Ikimokyklinio ugdymo mokytojai. 

Koordinuoja pavaduotojas ugdymui 

 OVUP programos vykdymas. Visus metus Ikimokyklinio ugdymo mokytojai. 

Koordinuoja pavaduotojas ugdymui 

 Emocinio-socialinio intelekto programos Kimochi veiklos. Visus metus Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinė 

darbo grupė. 

 Tęstinių bei naujų sveikatą stiprinančių projektų įgyvendinimas grupėse. Visus metus Ikimokyklinio ugdymo mokytojai. 

Koordinuoja pavaduotojas ugdymui 

 „Sveikatiados“ projekto veiklos. Visus metus Gr. „Drugeliai“ mokytojos, pavaduotojas 

ugdymui 

 Socialinio-emocinio intelekto ugdymas taikant Šešėlių teatro metodą. 

 

Kovas-

gegužė 

Gr. „Vabaliukai“ mokytojos, pavaduotojas 

ugdymui 

 4. Konkursai, festivaliai   

 Konkursų bei festivalių planas tikslinamas metų eigoje.  Visus metus Ikimokyklinio ugdymo mokytojai. 

Koordinuoja pavaduotojas ugdymui 

 5. Projektinė veikla   

 Projektinė veikla grupėse, nauji arba tęstiniai projektai. Visus metus Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

mokytojos 

 Bendras projektas su tėvais „Muzikuojanti šeima“ Visus metus Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

mokytojos 

 Dalyvavimas miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose atsižvelgiant į 

įstaigos prioritetus. 

Pagal 

pageidavimą 

Direktorė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

mokytojos, bendruomenė 

V. RYŠIAI  SU  SOCIALINIAIS  PARTNERIAIS   

 
Dalyvavimas Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo renginiuose, 

iniciatyvose, dalinimas patirtimi, pedagogų straipsniai. 

Visus metus Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Bendradarbiauti su PPT,  su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, Visus metus Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 
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Kairėnų botanikos sodu, VšĮ „Mes esame“. ugdymui 

 Bendradarbiavimas su LVJC, projekto „Darni mokykla“ vykdymas. Visus metus Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Metodinio būrelio „Vilnis“ veiklos. Visus metus Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Bendradarbiavimas su Vilniaus J. Kraševskio gimnazija Visus metus Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Vilniaus saugaus miesto centro pamokėlės vaikams. Spalis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

 Bendradarbiavimas su Lietuvos zoologijos sodu. Lapkritis Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Vilniaus kolegija.  Visus metus Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Lauko darželis. Bendradarbiavimas, grįstas pasidalijimu patirtimi, 

bendrais renginiais, kvalifikaciniais renginiais mokytojams. 

Visus metus Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Naujosios Vilnios kultūros centro organizuojami renginiai, skaitovų 

konkursas. 

Visus metus Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Lenkų namai, kasmetinis jungtinis ikimokyklinukų koncertas. Gegužė Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 Naujų socialinių partnerių paieška ir bendradarbiavimas, siekiant 

ugdymo turinio tobulinimo, mokytojų kvalifikacijos didinimo. 

Visus metus Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

VI. KELIONĖS, IŠVYKOS, SVEČIAI (pildoma metų eigoje)   

       Skiltis Kelionės, išvykos, svečiai bus tikslinama bei pildoma metų eigoje. 

 

VIII. FINANSINIŲ LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

2022 metinio veiklos plano įgyvendinimui planuojama skirti: savivaldybės biudžeto, valstybės lėšos,  ugdymo, mokinio krepšelio, 2 % gyventojų 

paramos, bei kitų programų įgyvendinimo paramos teikėjų lėšas. 
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IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Už 2022 m. veiklos plano įgyvendinimą atsakingas direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

2. Veiklos programos vykdymą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams. 

3. Parengta programos įgyvendinimo ataskaita pristatoma įstaigos savivaldos institucijoms ir steigėjui. 

 

 

 

Planą rengė:  

Veiklos planavimo darbo grupė, koordinavo direktorė Birutė Spruogienė bei l.e.p. Teresė Kerulienė. 

Paliekama teisė mokslo metų bėgyje, esant reikalui, keisti metinį planą. 


