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Šiauliai 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ 2021 m. veikla buvo vykdoma vadovaujantis 2021-2023 

metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2020 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-80 ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2021 metų veiklos planu, 
patvirtintu direktoriaus 2021-02-02 įsakymu Nr. V-13. 

2021-ųjų metų tikslas, 
uždaviniai, priemonės  

Siekiniai (rezultato vertinimo, 

produkto kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas) 

Siekinių 
įgyvendinimo 

faktas  

1. Tikslas. Ikimokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas 

1.1. Uždavinys. Vykdyti ikimokyklinio ugdymo programą 

1.1.1. Ikimokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimas. 
Grupių skaičius  6  
Ugdytinių skaičius  110 

 

6 grupės 

110 ugdytinių 

1.1.2. Sistemingos ir 

veiksmingos švietimo 
pagalbos teikimas kiekvienam 

vaikui 

Švietimo pagalbos specialistų etatų 
skaičius  1,85 

1,35 et. specialios 

pedagoginės 
pagalbos; 

1 et. specialios 

pagalbos 

1.1.3. Ikimokyklinio amžiaus 
vaikų pasiekimų gerinimas 

Ugdymo turinį papildančių programų  
projektų skaičius (sveikatos,  
patyriminės veiklos, socialinio 
emocinio ugdymo, prevencinės  ir kt. 
programų projektai)  9 

11 programų/  
projektų: 
4 sveikatos, 3 

socialinio-emocinio 

ugdymo ir 

prevencijos,  

4 patirtinės 
STEAM veiklos 

projektai 

1.1.4. Darbuotojų ir kitų 
bendruomenės narių 
kompetencijos tobulinimas 

Kvalifikaciją kėlusių pedagogų skaičius  
14 

Kvalifikaciją kėlusių aplinkos 
darbuotojų skaičius 13 

14 pedagogų 

 

14 aplinkos 

darbuotojų 

1.1.5. Išorinės partnerystės 
plėtojimas 

Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių 
skaičius  5 

4 sutarčių sk. 

1.1.6. STEAM integravimas į 
ugdymo turinį 

Grupių skaičius, kuriose integruotas 
STEAM į ugdymo turinį, 2 

6 grupės 

1.1.7. Sveikos gyvensenos 

įpročių formavimas 

Mėnesių skaičius, kaip įstaiga 
dalyvauja Ekologiškų žemės ūkio ir 
maisto produktų vartojimo skatinimo 
programoje, 4 

4 mėnesius įstaiga 
dalyvavo 

ekologiškų žemės 
ūkio ir maisto 
produktų vartojimo 



skatinimo 

programoje  

2. Tikslas. Materialinės ir techninės bazės modernizavimas 

2.1. Uždavinys. Modernizuoti lopšelio-darželio ugdymo aplinką 

2.1.1. Vidaus edukacinių 
aplinkų modernizavimas 

Modernizuotų grupės patalpų 
(miegamojo, persirengimo, žaidimo) 
skaičius  2 

Modernizuotos 3 

gr. patalpos: 

miegamojo, 

persirengimo ir 

žaidimo 

2.1.2. Vaikiškų baldų 
atnaujinimas 

Atnaujintų kėdučių skaičius  23 

Stalų skaičius  4 

Lovyčių skaičius 21 

Žaislų lentynų skaičius 2 

Kėdučių sk. 18 

Stalų sk. 4 

Lovyčių sk. 0 

Žaislų lentynų sk. 5  

2.2. Uždavinys. Gerinti higienines sąlygas 

2.2.1. Baldų, įrangos ir 
inventoriaus atnaujinimas 

Biuro baldų atnaujinimo dalis 10 proc.  

Atnaujintos įrangos, indų, inventoriaus 
dalis 10 proc. 

10 proc.  

10 proc. 

2.2.2. Aprūpinimas 
sanitarinėmis-higieninėmis 
priemonėmis. 

Užtikrintas techninės įrangos 
aptarnavimas, priežiūra, 100 proc. 

Patalpų aprūpintų sanitarinėmis 
higienos priemonėmis dalis, 100 proc. 

100 proc. 

 

100 proc. 

2.3.Uždavinys. Modernizuoti lopšelio-darželio ugdymo bazę. 
2.3.1. Skaitmeninių 
mokymo(si) priemonių 
plėtojimas 

Įsigytų skaitmeninių mokymo(si) 
programų skaičius 1 

1  

2.3.2. Informacinių ir 
komunikacinių technologijų 
įrangos atnaujinimas 

Įsigytų informacinių ir komunikacinių 
technologijų skaičius 5 

5 (planšetinis 
kompiuteris, 

daugiafunkcis 

spausdintuvas, 

papildytos realybės 
knygos ir kt.) 

2.3.3. Žaislų, žaidimų, 
ugdymo, meninių, didaktinių 
priemonių, sporto 
inventoriaus, spaudinių 
atnaujinimas 

Žaislų, žaidimų, ugdymo, meninių, 
didaktinių priemonių, sporto 
inventoriaus, spaudinių atnaujinimas  
(mato vienetas – mokymo lėšų 
panaudojimas,  100 proc.) 

100 proc. mokymo 

lėšų panaudota 
žaislų, žaidimų, 
ugdymo, meninių, 
didaktinių 
priemonių, sporto 
inventoriaus, 

spaudinių 
atnaujinimui  

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ strateginio veiklos plano 2021-2023 m. priemonės  
įgyvendintos 95,7 proc. Strateginis ir metinis veiklos planai pagrįsti  dokumentų, išorinės ir 
vidinės aplinkos, SSGG analizės tyrimų išvadomis, realiais lopšelio-darželio ištekliais ir leidžia 
teigti, kad lopšelio-darželio veikla orientuota į kryptingą plėtrą, šiuolaikišką organizaciją, vaiko 
socializacijos sėkmę, šeimų švietimo, konsultavimo, švietimo pagalbos paslaugas, materialinės 
bazės plėtrą ir kt. 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2021 m. metinis  veiklos planas orientuotas į Šiaulių 
miesto bendruomenės siekių įgyvendinimą. Metinio veiklos plano priemonės įgyvendintos 91,4 

proc. 



Siekiant pagerinti vaikų pasiekimus sukurtas Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo modelis, Šiaulių lopšelio-

darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio amžiaus vaikų individualios pažangos stebėjimo, vertinimo, 
fiksavimo ir pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas. Grupių ugdomuosiuose planuose nustatyti 
prioritetai atsižvelgiant į silpnąsias vaikų pasiekimų sritis. Pagerėjo vaikų pasiekimai sakytinės 
kalbos (+0,7), rašytinės kalbos (+0,58), skaičiavimo ir matavimo (+0,9), problemų sprendimo 

(+0,7) srityse. 

Plėtojant lopšelio-darželio bendruomenės narių santykius ir išorinę tikslinę partnerystę: 
lopšelio-darželio bendruomenė inicijavo virtualią kūrybinę STEAM parodą „ORIGAMIS.LT“. 
Plėtojant tikslinę partnerystę su Šiaulių Medelyno progimnazija parengtas ir įgyvendintas 
ilgalaikis STEAM projektas „PIEŠ IKI STEAM“, tęstinis partnerytės projektas „Draugaujame, 
žaidžiame ir kalbame“.  Bendradarbiaujant su mikrorajono lopšeliais-darželiais: „Sigutė“, 
„Coliukė“, „Gluosnis“, P. Avižonio centru ir sporto centrais įgyvendintas bendradarbiavimo 

priemonių planas. Organizuota respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų matematinis ugdymas, kaupiant geometrinę patirtį“. 

Įgyvendinant saugios aplinkos kūrimo modelį į ikimokyklinio ugdymo programą 
integruota socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo programa „Kimochi“, respublikinė 
ilgalaikė prevencinė programa „Žaidimai moko“ ir tarptautinė prevencinė programa „Zipio 
draugai“. Įgyvendinamos „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos“, „Alkoholio, tabako ir 
kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ programos. 

Kryptingai tobulinta pedagogų kvalifikacija. Pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai 
tobulino kompetencijas informacinių technologijų naudojimo, ugdymo(si) aplinkos kūrimo, 
ugdymo turinio planavimo ir tobulinimo, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, ugdytinių pasiekimų 
ir pažangos vertinimo, vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo, STEAM integravimo 

ugdyme, fizinės ir psichologinės vaikų sveikatos stiprinimo, ugdymo srityse.  

2021 m. lopšelyje-darželyje STEAM ugdymas integruotas į ugdymo turinį visose amžiaus  
grupėse. Įstaiga pateikė paraišką STEAM School Lable ženkleliui gauti. Lopšeliui-darželiui 
suteiktas pradedančios mokyklos ženklelis (Stem School label competent), kuris galioja iki 
2023.06. Lopšelis-darželis įsitraukė į 5 eTwinning projektus, inicijavo STEAM kryptį turintį 
eTwinning projektą „Ar muzikos garsai turi spalvų“. 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Užduotys 
Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

 

 

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai 

 

 

Asmenybės ūgtis 

8.1. Gerinti 

asmeninės vaiko 
pažangos ir 
pasiekimų 
rezultatus, 

atsižvelgiant į 
atskirų amžiaus 

8.1.1. Pagerinti 

ugdytinių  
pasiekimus 

silpnosiose 

ugdymo srityse. 

8.1.1.1. Sukurtas 

Šiaulių lopšelio-

darželio „Žilvitis“ 
Ikimokyklinio amžiaus 
vaikų pasiekimų 
vertinimo modelis 

(2021 m. III ket.). 

 

8.1.1.1. Rodiklis pasiektas. 

Sukurtas ir patvirtintas 

Šiaulių lopšelio-darželio 
„Žilvitis“ Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų ir 
pažangos vertinimo modelis. 
Modelis aptartas lopšelio-

darželio pedagogų tarybos 



vaikų, atskirų 
ugdymo sričių 
rezultatus. 

 

 

 

 

8.1.1.2. Parengtas 

Šiaulių lopšelio-

darželio „Žilvitis“ 
Ikimokyklinio amžiaus 
vaikų individualios 
pažangos stebėjimo, 
fiksavimo ir pagalbos 

vaikui teikimo tvarkos 

aprašas (2021 m. III 
ket.). 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.3. Pasiekti 12 

proc. aukštesni įverčiai 
skaičiavimo ir 
matavimo, sakytinės, 
rašytinės kalbos bei 
problemų sprendimo 
ugdymo srityse (2021 

m.). 

posėdyje (2021-08-30, Nr. 

PT-3) ir patvirtintas 

direktoriaus įsakymu (2021-

09-09. Nr. V-48).    

8.1.1.2. Rodiklis pasiektas. 

Sukurtas ir patvirtintas 

Šiaulių lopšelio-darželio 
„Žilvitis“ ikimokyklinio 
amžiaus vaikų individualios 
pažangos stebėjimo, 
vertinimo, fiksavimo ir 

pagalbos vaikui teikimo 

tvarkos aprašas. Projektas 
buvo aptartas lopšelio-

darželio pedagogų tarybos 
posėdyje (2021-08-30, Nr. 

PT-3) ir patvirtintas 

direktoriaus įsakymu (2021-

09-09. Nr. V-48).  Modelis 

pateiktas elektroniniame 

dienyne „Mūsų darželis“.  
8.1.1.3. Rodiklis viršytas. 
19,57 proc. pagerėjo lopšelį-
darželį lankančių ugdytinių 
pasiekimai skaičiavimo ir 
matavimo, sakytinės, 
rašytinės kalbos bei 
problemų sprendimo 
ugdymo srityse. Vaikų 
pasiekimų pokyčiai 
minėtose srityse analizuoti 
pedagogų tarybos posėdyje 
(2021-06-10, Nr. PT-2).  

8.1.2. Tobulinti 

pedagogų 
informacinių 
technologijų, 
kalbines, 

profesines ir 

asmenines 

kompetencijas. 

8.1.2.1. Rengti 

individualų pedagogo 
profesinės veiklos 
tobulėjimo planą (2021 
m. I ket.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.1. Rodiklis pasiektas. 

Pedagogų tarybos posėdyje 
(2021-01-28, Nr. PT-1)  

aptarti individualūs 
pedagogų profesinės veiklos 
tobulėjimo planai.  
Plane išskirtos 7 tobulinimo 
sritys: informacinių 
technologijų naudojimas, 
ugdymo(si) aplinkos 

kūrimas, ugdymo turinio 
planavimas ir tobulinimas, 

įgyvendinant įtraukųjį 
ugdymą, ugdytinių 
pasiekimų ir pažangos 
vertinimas, vaikų socialinių 
- emocinių kompetencijų 
ugdymas, STEAM veiklų 

integravimas, fizinės ir 



 

 

8.1.2.2. Įsitraukti į 
„Besimokančių darželių 
tinklą“ (2021 m. I ket.).  

psichologinės  vaikų 
sveikatos stiprinimas. 

8.1.2.2. Rodiklis pasiektas. 

Metodinės grupės pasitarime 

(2021-01-05, Nr. M-1) buvo 

nuspręsta įsitraukti į 
Besimokančių darželių 
tinklą, 100 proc. pedagogų 
dalyvavo mokymuose.   

Ugdymas(is) 

8.2. Didinti 

švietimo pagalbos 
prieinamumą ir 
efektyvumą. 

8.2.1. Teikti 

sisteminę ir 
veiksmingą 
švietimo 
pagalbą 
kiekvienam 

vaikui. 

 

8.2.1.1. Atlikti lopšelio-

darželio pedagogų 
nuostatų tyrimą į 
įtraukųjį ugdymą (2021 
m. I ket.). 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.2. Organizuoti 

apskritojo stalo 

diskusiją su 
specialistais apie 

ikimokyklinio amžiaus 
vaikų specialiųjų 
ugdymosi vertinimą ir 
ugdymą (2021 m. IV 
ket.). 

 

 

 

 

 

8.2.1.3. 5 m. amžiaus 
vaikų grupėje sukurti 
šviesos terapijos 
kampelį vaikams, 
turintiems dėmesio ir 
aktyvumo sutrikimų 
(2021 m. III ket.). 

 

8.2.1.4. Dalyvauti 

respublikiniame 

ilgalaikiame 

prevenciniame projekte 

„Žaidimai moko“, kuris 
skirtas 5-6 metų vaikų 
regimojo ir erdvės 
suvokimo lavinimui. 

  

 

8.2.1.1. Rodiklis pasiektas. 

2021 m. vasario mėn. 
lopšelyje-darželyje buvo 
atliktas tyrimas, kurio metu 

buvo siekiama išsiaiškinti 
pedagogų nuostatas į 
įtraukųjį ugdymą. Tyrimo 
duomenys ir jo rezultatai 

aptarti metodinės grupės 
pasitarime (2021-02-26, Nr. 

M-2).  

8.2.1.2. Rodiklis pasiektas.  

2021 m. spalio 28 d. Šiaulių 
lopšelis-darželis „Žilvitis“, 

VU ŠA Edukologijos 
institutas ir Šiaulių PPT 
vadovai, logopedai, 

mokslininkai organizavo 

mokslinę – praktinę 
apskritojo stalo diskusiją 
„Vaikų nuo vienerių iki trejų 
metų kalbos vertinimas“. 
Diskusija buvo aptarta 

metodinės grupės pasitarime 
(2021-11-30  Nr. M-9). 

8.2.1.3. Rodiklis pasiektas. 

„Lazdynėlio“ grupėje 
sukurtas šviesos terapijos 
kampelis vaikams, kurie turi 

dėmesio ir aktyvumo 
sutrikimų. Grupėje taikomi 
Reggio Emilia filosofijos 

principai.  

8.2.1.4. Rodiklis viršytas.  

Respublikiniame 

ilgalaikiame prevencijos 

projekte „Žaidimai moko“ 
dalyvavo dvi grupės: 
ikimokyklinio ir ankstyvojo 

amžiaus. Į projektą įsitraukė 
švietimo pagalbos 
specialistai. Projekto 

patirtys buvo aptartos 



 

 

8.2.1.5. Vaikų, turinčių 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių, dinamika: 20 
proc. pasikeitė  
specialiųjų ugdymosi 
poreikių lygis arba 
išvada. 

metodinės grupės pasitarime 
(2021-12-22, Nr. M-10). 

8.2.1.5. Rodiklis viršytas.  
Iš viso lopšelyje-darželyje 
yra 29 specialiųjų ugdymosi 
poreikių vaikai. 15 (52 
proc.) vaikų per mokslo 
metus pasikeitė SUP lygis 
ir/ar išvada. Vaikų turinčių 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių, pasiekimai aptarti 
vaiko gerovės komisijos 
posėdyje (2021-05-28 Nr. 

VGK- 4). 

8.3. Plėtoti 
STEAM krypties 

programas. 

8.3.1. Plėtoti 
tikslines 

partnerystes  

vykdant 

STEAM veiklas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.1. Pateikta 

paraiška STEAM 
School Lable ženkleliui 
gauti (2021 m. IV ket.). 

 

 

 

 

 

8.3.1.2. Plėtojant 
tikslinę partnerystę su 
Medelyno progimnazija 

parengti ir įgyvendinti 
ilgalaikį STEAM 
projektą 

„PRIEŠ IKI STEAM“ 
(2021 m. I, II ket.). 

 

 

 

8.3.1.3. 

Bendradarbiaujant su 

lopšeliu-darželiu 
„Žiburėlis“ organizuoti 
5 m. ugdytinių virtualią 
STEAM veiklų 
konferenciją „Vaikai 
vaikams“ (2021 m. II 
ket.). 

 

 

 

 

 

8.3.1.4. Įgyvendinti 
penkiašalio socialinių 
partnerių tinklo 2021 m. 

8.3.1.1. Rodiklis viršytas.  
2021-12-16 pateikta 

paraiška STEAM School 
Lable ženkleliui. Lopšeliui-
darželiui suteiktas 
pradedančios mokyklos 
ženklelis (Stem School label 
competent), kuris galioja iki 

2023.06.   

8.3.1.2. Rodiklis pasiektas. 

Plėtojant tikslinę partnerystę 
su Medelyno progimnazija 

parengtas ir įgyvendintas 
STEAM projektas 

„PRIEŠ IKI STEAM“. 
Vykdytos veiklos: „STEAM 
VELYKOS - PRIEŠ IR IKI 
mokyklėlė“, masinis šokis, 
skirtas vaikų gynimo dienai, 
Kovo 11-osios minėjimas.  
8.3.1.3. Rodiklis pasiektas.  

2021-12-17 

bendradarbiaujant su 

Vilniaus lopšeliu-darželiu 
„Užupiukas“ organizuota 5 
m. ugdytinių virtuali 
STEAM veiklų konferencija 
„Vaikai vaikams“. 
Konferencijos nuostatai 

patvirtinti direktoriaus 

įsakymu (2021-12-09, Nr. 

V-68). Konferencija aptarta 

metodinės grupės pasitarime 
(2021-12-22, Nr. M-10). 

8.3.1.4. Rodiklis pasiektas. 

Įgyvendintas penkiašalės 
bendradarbiavimo sutarties 

(Nr. DSP-14) 2021 m.  



STEAM veiklų planą 
(2021 m.). 

8.3.1.5. Dalyvauti ne 

mažiau kaip dviejose ir 
organizuoti ne mažiau 
kaip vieną patirtinį, 
interaktyvų, 
kontekstualų eTwinning 
projektą, turintį 
STEAM kryptį (2021 
m.).  

priemonių planas.  
 

8.3.1.5. Rodiklis viršytas.  
2021 m. lopšelis-darželis 
inicijavo STEAM kryptį 
turintį eTwinning projektą 
„Ar muzikos garsai turi 
spalvų?“. Lopšelio darželio 
pedagogai įsitraukė į 5  
eTwinning projektus. 

8.4. Stiprinti 

vaikų fizinę ir 
psichinę sveikatą.  

8.4.1. Skatinti 

vaikų fizinį 
aktyvumą.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2. Kurti 

emociškai 
saugią aplinką. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1.1. Teikti paraišką 
Nacionalinio sveikatą 
stiprinančių mokyklų 
tinklo ir aktyvių 
mokyklų veiklos 
koordinavimo komisijai 

dėl lopšelio-darželio 
pripažinimo 

Aktyvia mokykla (2021 

m. IV ket.). 

 

 

8.4.1.2. Organizuoti ir 

įgyvendinti fizinį 
aktyvumą skatinantį 
projektą. 30 proc. 
projekto veiklų fiksuoti 

virtualiame SKU 

kalendoriuje (2021 m. 

III-IV ket.). 

 

 

 

8.4.2.1. Tęsti socialinių 
ir emocinių 
kompetencijų ugdymo 
programos „Kimochi“ 
įgyvendinimą ne 
mažiau kaip 1-oje 

grupėje (2021 m.). 
 

8.4.2.2. Įgalinti 
ugdytinių tėvus taikyti 
socialinių, emocinių 
kompetencijų 
programos „Kimochi“ 
elementas namuose 

ugdant vaikus (2021 m. 

II-IV ket.). 

 

 

8.4.1.1. Rodiklis viršytas. 
2021 m. lopšelis-darželis 
teikė prašymą Nacionalinio 
sveikatą stiprinančių 
mokyklų tinklo ir aktyvių 
mokyklų veiklos 
koordinavimo komisijai, dėl 
pripažinimo aktyvia 

mokykla (2021-10-29, Nr. 

S-86). 2021-12.09 lopšelis-

darželis pripažintas aktyvia 
mokykla.  

8.4.1.2. Rodiklis pasiektas.  

Pedagogų tarybos posėdyje 
pristatytas projektas 

„Katinas Sportas“  (2021-

08-30, Nr. PT-3). SKU 

virtualiame kalendoriuje 

fiksuotos 2 veiklos (33 

proc.): mankštos 
organizavimas 5 m. amžiaus 
vaikams nuotoliniu būdu ir 
Zumba Kids.  

8.4.2.1. Rodiklis viršytas.  
Socialinė ir emocijų 
kompetencijų ugdymo 
programa „Kimochi“ 
įgyvendinama „Berželio“ 5 
m. amžiaus vaikų grupėje ir 
„Lazdynėlio“ 3 m.  amžiaus 
vaikų grupėje.  
8.4.2.2. Rodiklis pasiektas. 

2021 m. gegužės, spalio 
mėn. tėvų susirinkimų metu, 
pedagogaipristatė 
„Kimochi“ ugdymo 
programą: tikslus, reikšmę 

vaikų socialiniam ir 
emociniam ugdymuisi, 

atskleidė pagrindinius  

programos personažus. 



 

 

 

 

 

8.4.2.3. Tęsti 
prevencinės programos 
„Zipio draugai“ 
įgyvendinimą (20 
ugdytinių) (2021 m.). 
 

 

 

8.4.2.4. Organizuoti 

psichologo diskusiją 
ugdytinių tėvams, 
pedagogams 

„Tvirtesnio ryšio su 
vaiku kūrimas“  (2021 
m. III ket.). 

 

Pedagogai supažindino  
tėvus su pagrindiniais 
programos principais, 

kuriuos tėvai gali naudoti 
namuose. 

8.4.2.3. Rodiklis pasiektas.  

„Ąžuoliuko“ 5 m. amžiaus 
vaikų grupė įgyvendina 
programą „Zipio draugai“. 
Projekto veiklos atsispindi 

ilgalaikiame ir 

trumpalaikiuose ugdymo 

planuose.     

8.4.2.4. Rodiklis pasiektas.  

2021-10-06 lopšelio-

darželio pedagogai, 
ugdytinių tėvai dalyvavo 
nuotoliniame susitikime su 

Šiaulių miesto pedagoginės 
psichologinės tarnybos 
psichologe Raimonda 

Skeryte-Naginskiene. 

Specialistė pristatė 
pranešimą „Kaip spręsti 
mažų vaikų emocinius ir 
elgesio sunkumus. 2-4 metų 
amžiaus vaikų 
savireguliacijos, socialinių 
įgūdžių ir emocijų raiškos 
aspektai“. Psichologė 
pateikė praktinius 
patarimus, metodus ir būdus 
kaip skatinti tinkamą vaiko 
elgesį. Susitikimas buvo 
aptartas metodinės grupės 
pasitarime (2021-11-30  Nr. 

M-9). 

8.5. Ugdyti 

lopšelio-darželio 
bendruomenės 
narių 
pilietiškumą. 

8.5.1. Orientuoti 

lopšelio-darželio 
veiklą į 
socialinių 
kompetencijų 
ugdymą. 

8.5.1.1. Organizuoti  ne 

mažiau 5 socialines 
iniciatyvas, akcijas, 

ugdančias 
bendruomenės narių 
pilietiškumą. Veiklas 
fiksuoti  virtualiame 

SKU kalendoriuje 

(2021 m.). 

8.5.1.2. Organizuoti 

respublikinę virtualią 
parodą, skirtą Lietuvos 
nepriklausomybės 
atkūrimo dienai 

8.5.1.1. Rodiklis viršytas.  
2021 m. Lopšelis-darželis 
organizavo 6  socialines 

iniciatyvas, akcijas, 

ugdančias bendruomenės 
narių pilietiškumą. Veiklos 
fiksuotos virtualiame SKU 

kalendoriuje.  

 

8.5.1.2. Rodiklis pasiektas.  

Vasario-kovo mėn. 
stiprinant bendradarbiavimo 

ryšius tarp šalies lopšelių-

darželių „Žilvitis“, lopšelio-

darželio bendruomenė 



paminėti, „ORIGAMI 
LT“ (2021 m. II ket.).  
 

inicijavo virtualią kūrybinę 
STEAM parodą 
„ORIGAMIS.LT“. Parodos 
nuostatai patvirtinti 

direktoriaus įsakymu (2021-

01-05, Nr. V-4).  

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  
- - 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Dalyvauta Šiaulių miesto 
savivaldybės administracijos Žmonių 
gerovės ir ugdymo departamento 
Švietimo skyriaus vedėjo sudarytoje  

darbo grupėje 2021-03-25 Nr. Š-105 

Nuotolinio ugdymo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
tvarkos aprašui parengti.  

Parengtas Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų nuotolinio ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašas.  

Susitarta dėl nuotolinio ugdymo vykdymo 
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, ikimokyklinio, 
priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos vertinimo.   

3.2. Organizuota Šiaulių miesto 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio  
amžiaus vaikų tėvų apklausa apie 
nuotolinio ugdymo organizavimą. 

Balandžio-gegužės mėn. organizuota apklausa, 
siekiant išsiaiškinti nuotolinio ugdymo privalumus ir 
tobulinimo galimybes Šiaulių miesto lopšeliuose-

darželiuose. 
Apklausoje dalyvavo 1686 respondentai iš 30 Šiaulių 
miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 
Apklausos duomenys pristatyti 2021-05-19 Šiaulių 
miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 
pasitarime, 2021-06-22 Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vadovų asociacijos suvažiavime 
,,Atgal į 2020 – uosius: ugdymo metai mišriu būdu“. 

Apklausos pagrindu parengtas Šiaulių miesto 
savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas. 

3.3. Inicijuotas ir organizuotas 

ugdytinių maitinimas ekologiškais 
maisto produktais. Gauta parama už 
ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės 
ūkio ir maisto kokybės sistemą 
pagamintų maisto produktų vartojimo 
skatinimą ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose. 

Pritraukti papildomi finansavimo šaltiniai (4,3 tūkst. 
EUR). Stiprinama vaikų sveikata į patiekalų racioną 
įtraukiant ne mažiau kaip 50 proc. ekologiškų maisto 
produktų.    

3.4. 2021-12-08 direktorių pasitarime 
skaitytas pranešimas „Ekologiškų ir 
pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto 
kokybės sistemą pagamintų maisto 
produktų vartojimo skatinimas 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. 

Remiantis apkasuos duomenimis išanalizuoti teigiami 

pokyčiai ir sunkumai, su kuriais susiduria lopšeliai-
darželiai įgyvendinant ekologiškų ir pagal nacionalinę 
žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų 
maisto produktų vartojimo skatinimo projekte. 

Stiprinama socialinė partnerystė.  



3.5. Dalyvauta Nacionalinė švietimo 
agentūros vykdomame ES SF projekte 

„Inovacijos vaikų darželyje“, projekto 
kodas Nr. 09.2.1-esfa-v-726-01-0001. 

 

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ugdymo 

praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. 
Projekto metu išbandyti parengti metodinės 
medžiagos priemonių rinkiniai, skirti darnaus 

vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, 
informacinių technologijų ir STEAM elementų 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse 
diegti. 

3.6. Dalyvauta Nacionalinė švietimo 
agentūros vykdomame ES SF projekte 

„Neformaliojo vaikų švietimo, 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 
bendrojo ugdymo vertinimo, 

įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“, 

projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-

706-03-0001. 

Projekto tikslas – įtvirtinti kokybės siekimo ciklą, 
tobulinant švietimo įstaigų veiklą. Projekto metu 

įgautos žinios prisidės prie nacionalinės švietimo 
politikos ir ES strateginių nuostatų ir rekomendacijų 
dėl mokinių ugdymo pasiekimų pagerinimo, skatinant 
pokyčius švietimo įstaigų veikloje. 

3.7. Dalyvauta Nacionalinė švietimo 
agentūros vykdomame ES SF projekte 

„Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I 
etapas“  projekto kodas NR. 09.2.2-

ESFA-V-707- 03-0001. 

Teikti siūlymai rengiant logopedams metodiką, skirtą 

ikimokyklinio amžiaus vaikų (4-6 m.) ugdymo 

pasiekimams vertinti.  

Susitarta dėl vertinimo kriterijų, gaunami tikslesni, 

objektyvesni kalbos vertinimo rezultatai. 

3.8. 2021-04-14 organizuota 

respublikinė metodinė-praktinė 
konferencija „Ikimokyklinio amžiaus 
vaikų matematinis ugdymas, kaupiant 
geometrinę patirtį“. 

Stiprinama socialinė partnerystė, tobulinami 
dalinimosi gerąją praktinio darbo patirtimi įgūdžiai.  
Pagerinti vaikų pasiekimai skaičiavimo ir matavimo 
srityje (+0,9). 

3.9. Dalyvauta Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo 
verslo ir rinkų plėtros agentūros 

organizuotoje „Šviečiamosios 

gyvulininkystės“ programoje. 

Vaikai buvo supažindinti su visomis Lietuvoje 
paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis. 
Pagerėjo vaikų pasiekimai aplinkos pažinimo srityje.  

3.10. Dalyvauta Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos organizuotoje darbo 

grupės veikloje dėl logopedų darbo 
funkcijų aptarimo.  

Teikti pasiūlymai dėl švietimo pagalbos specialistų 
vaidmens kaitos įtraukiojo švietimo kontekste.  

3.11. Organizuotas Šiaulių lopšelio-

darželio „Žilvitis“ ir Medelyno 
progimnazijos tęstinis partnerytės 
projektas „Draugaujame, žaidžiame ir 
kalbame“.  

Organizuotos veiklos, skatinančios ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikus bendrauti, ugdyti ir 
tobulinti vaikų kalbinius gebėjimus ir įgūdžius. 
Pagerėjo vaikų pasiekimai sakytinės kalbos srityje 
(+0,7).  

3.12. 2021-03-12 Šiaulių ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 
ugdymui pasitarime skaitytas 

pranešimas „Nuotolinio ugdymo 

organizavimas Šiaulių lopšelyje-

darželyje „Žilvitis“.  

Stiprinama socialinė partnerystė, tobulinami 
dalinimosi gerąją praktinio darbo patirtimi įgūdžiai.  
 

 

  



4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

- - - - 

 

 

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktorė                                                             Eglė Ivanauskaitė-Rimšė    
 

 


