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2023 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

 

1 TIKSLAS. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMAS  

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Vykdymo data Laukiamas rezultatas 

1.1. Organizuoti 

ugdymo procesą, 

orientuotą į vaiko 

pasiekimų gerinimą. 

1.1.1. Ikimokyklinio ugdymo(si) 

programos ,,Vaikystė po gluosnio šaka“ 

įgyvendinimas. 

2023 m. Įgyvendinant programą „Vaikystė po gluosnio šaka“ 

rengiami trumpalaikiai ir ilgalaikiai grupių veiklos 

planai. Taikomi įvairūs ugdymo(si) būdai ir metodai. 

Plėtojama aktyvi pažintinė, kultūrinė ir meninė raiška:  

* parengtas ir įgyvendintas 2023 metų pilietinio-

tautinio ugdymo planas „Aš augu Lietuvoj“; 

* parengtas ir įgyvendintas penkiašalės Šiaulių 

lopšelių-darželių „Coliukė“, „Gluosnis“, „Sigutė“, 

„Žilvitis“, Petro Avižonio ugdymo centro“ 

bendradarbiavimo priemonių planas 2023 m. 

1.1.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ūgtis pagal pasiekimų sritis. 

2023 m. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ūgtis nuo 

rugsėjo iki gegužės mėn. ne žemesnė nei 10 proc. 

Ne rečiau kaip du kartus per metus organizuojami 

individualūs pokalbiai su ugdytinių tėvais (kitais 

teisėtais vaiko atstovais), aptariant vaikų pasiekimus ir 

pažangą. 

1.1.3. Dalyvavimas vykdant respublikinius 

ir(ar) tarptautinius projektus. 

2023 m. Parengtos ir pateiktos paraiškos įvairių fondų 

finansuojamiems projektams įgyvendinti. 

Pateikta ne mažiau vieno projekto paraiška. 

Kokybės ženkleliu apdovanotų Etwinning projektų 

skaičius – du projektai. 

Ugdytinių grupių, dalyvavusių respublikiniuose ir(ar) 

tarptautiniuose projektuose, skaičius ne mažiau 

septynios. 

Vaikų dalyvaujančių tarptautinio NORDPLUS 

projekto „Art of ecology“ veiklose procentinė dalis –

70 proc. 
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Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Vykdymo data Laukiamas rezultatas 

1.2. Įgyvendinti 

kompleksines 

įtraukiojo ugdymo 

priemones. 

1.2.1. Sistemingas ir savalaikis švietimo 

pagalbos teikimas. 

2023 m. Švietimo pagalba teikiama ne mažiau kaip 95 proc. 

vaikų, kuriems miesto PPT rekomendavo teikti 

švietimo pagalbą. 

Parengtas vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas. 

Parengtas ir įgyvendintas vaiko gerovės komisijos 

veiklos planas 2023 m. 

Bendradarbiauta su miesto PPT specialistais, 

socialines paslaugas šeimoms teikiančiomis 

institucijomis. 

1.2.2. SUP turinčių vaikų įtrauktis pagal 

individualius vaikų poreikius. 

2023 m. Visiems (100 proc.) vaikams, turintiems SUP, parengti 

pagalbos vaikui planai. 

Visi (100 proc.) vaikai, kuriems numatytas ugdymas 

pagal pritaikytą ikimokyklinio ugdymo programą, 

ugdomi pagal mokytojų parengtas pritaikytas 

programas. 

1.3. Dalyvauti STEAM 

veiklose. 

1.3.1. STEAM metodikos integravimas į 

ugdomąjį procesą. 

2023 m. Parengtas ir įgyvendintas STEAM veiklų planas 2023 

m. 

Visi (100 proc.) vaikai dalyvauja STEAM veiklose 

„Mažojo mokslininko laboratorijoje“. 

1.3.2. Dalyvavimas STEAM mokyklų 

tinklo veiklose (platforma „STEAM 

School Label“). 

2023 m. Pravesta ne mažiau 30 veiklų, reikalingų „STEAM 

school label competence“ mokyklos įvertinimo 

ženkleliui išlaikyti. 

1.3.3. LEGO ir robotikos užsiėmimų 

organizavimas, bendradarbiaujant su 

Šiaulių techninės kūrybos centru. 

2023 m. Integruotose veiklose dalyvauja: 2023 m. I pusmetį 3 

grupės (60 vaikų), 2023 m. II pusmetį 2 grupės (40 

vaikų). 
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Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Vykdymo data Laukiamas rezultatas 

1.4. Įgyvendinti ir 

vykdyti sveikatą 

stiprinančias bei sveiką 

gyvenseną skatinančias 

programas. 

1.4.1. Sveiką gyvenseną skatinančios 

programos „Sveika sportuojanti vaikystė“ 

2020–2025 m. įgyvendinimas. 

2023 m. Pravesta ne mažiau nei 12 sveiką gyvenseną 

ugdančių veiklų-renginių. 

Veiklose dalyvauja 100 proc ugdytinių. 

1.4.2. Bendradarbiavimas su sporto 

centrais: „Šiaulių futbolo akademija“, 

„Šiaulių teniso akademija“, „Šiaulių regbio 

ir žolės riedulio akademija“. 

2023 m. Ne mažiau kaip 60 vaikų dalyvauja sporto centrų 

organizuojamuose renginiuose. 

1.4.3. Socialinio emocinio ugdymo 

programų „Zipio draugai“, „Kimochis“ ir 

„Netinkamo elgesio įveikimo būdai“ 

įgyvendinimas. 

2023 m. Programoje „Netinkamo elgesio įveikimo būdai“ 

dalyvauja trijų grupių ugdytiniai (45 vaikai). 

Programoje „Kimochis“ dalyvauja keturių grupių 

ugdytiniai (80 vaikų). 

Programoje „Zipio draugai“ dalyvauja  trijų grupių 

ugdytiniai (60 vaikų). 

1.5. Užtikrinti 

ugdomųjų veiklų 

įvairovę. 

1.5.1. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas. 2023 m. Pedagogai (ne mažiau 95 proc.) dalyvauja penkių 

dienų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Gautą 

informaciją geba pritaikyti ugdymo procese, dalinasi 

ja praktinėse veiklose ,,Kolega–kolegai“. 

Ne mažiau keturi mokytojai ir trys darbuotojai 

tobulina dvikalbio ugdymo kompetencijas dirbdami 

grupėse, kuriose ugdymas vyksta dviem kalbom 

(lietuvių k. ir anglų k.). 

Parengtas ir įgyvendintas metodinės grupės veiklos 

planas 2023 m. 

1.5.2. Dalyvavimas SKU veiklose. 2023 m. Organizuota ne mažiau 10 SKU veiklų su bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniais. 

1.5.3. Ugdymo(si) aplinkų, esančių už 

mokyklos ribų, panaudojimas. 

2023 m. Penkių grupių ugdytiniai (100 vaikų) dalyvauja 

ugdomosiose veiklose už įstaigos ribų. 
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2 TIKSLAS. LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GLUOSNIS“ MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS. 
 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Vykdymo data Laukiamas rezultatas 

2.1. Modernizuoti 

ugdymo(si) aplinkas. 

2.1.1. Naujų modernių ugdymo priemonių, 

skirtų komunikavimo ir socialinių 

kompetencijų ugdymui, įsigijimas. 

2023 m. Atnaujinama naujomis, moderniomis ugdymo 

priemonėmis – 40 proc. 

2.1.2. Sertifikuotų edukacinių lauko 

priemonių įsigijimas. 

2023 m. Atnaujinama lauko žaidimų aplinka vaikų sveikatą 

stiprinančiais ir saugančiais įrenginiais – 20 proc. 

2.2. Užtikrinti saugią 

materialinę įstaigos 

infrastruktūrą. 

2.2.1. Lauko asfalto takų atnaujinimas. 2023 m. Atnaujinimo skaičius – 10 proc. 

2.2.2. Minkšto inventoriaus atnaujinimas. 2023 m. Atnaujinimo skaičius – 20 proc. 

2.2.3. Vidaus patalpų dalinis remontas. 2023 m. Atnaujinimo skaičius – 10 proc. 

2.2.4. Naudoti elektronines platformas 

(Integrra, el. dienynas „musudarzelis“, 

valgiaraščiai, mokyklos interneto svetainė). 

2023 m. Platformų skaičius – 4. 

_____________________________ 

 

PRITARTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ tarybos posėdžio 

2022 m. gruodžio 27 d. protokoliniu nutarimu Nr. II-5 


