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PATVIRTINTA
Siauliq lop5elio-dar Lelio,,.\Lloliukas,,
direktoriaus pavaduotojos ugdymui

2020-2022 METV STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
VEIKLOS KONTEKSTAS

: . Siauliq miesto savivaldybes taryba 2016 m. rugpj[dio 25 d. sprendimu Nr. T-325 patvirtino
2015-2024 metq Siauliq miesto strategini pletros pf*a. Sio plano pagrindu parengta's Siaufiq
miesto savivaldybds 2019-2021 metq strateginis veiklos planas, kurio tiksLs - ,,IJhilcinti
visuomend,s poreikius tenkinandiq Svietimo, kultiiros, sporto, sveikatos ir socialiniq paslaugq
kokybg ir ivairovg". fgyvendinant Siauliq miesto savivaldyb es 2019-2021 mefi4 strateginio veiklos
plano minrit4 tiksl4, parengtas Siauliq lop5elio-darLelio ,,\iuoliukas" 20202022 meiq strateginis
veiklos planas.

Siauliq lop5elis-darZelis ,,{Zuoliukas" savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos
Konstituci.ia, Lietuvos Respublikos Svietimo, biudZetiniq istaigq ir kitais istatymais, Cirrilitri.t
kodeksu, Darbo kodeksu, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos paZangos strategija ,,Lietuva 2030",
Valstybes Svietimo strategija 20132022 metams, Geros mokyklos koncepcija, Siauliq miesto
2015-2024 metq strateginiu pletros planu, Siauliq miesto savivaldybes Svietimo prieinamumo ir
kokybes uiztikrinimo programa, Siaul.iq miesto vaiko asmenybds Dgties koncepcija, Siautiq miesto
savivaldybes tar Siauliq dybes administrac
Siaulir4 miesto s istracijos es ir ugdymo dep
skyriaus vedejo lopselio- liukas" nuostatais
dokumentais.

Lop5elio-darLelio ,,,{Zuoliukas" buhalterine apskaita tvarkoma vadovaujantis Vie5ojo
sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais, Buhalterines apskaitos istatymu,
BiudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos organizavimo taisyklemis, BiudZetiniq istaigq istatymu,
Vie5ojo selctoriaus atskaitomybes istatymu ir kitais teises aktais bei lop5elio -darLelio,,{Zuoliukas"
buhalterines apskaitos politika.

Lop5elyje-darlelyje ,,,{Zuoliukas" veikia 6 grupes: 5 ikimokyklinio amZiaus ir 1

prieSmokyklinio amZiaus. Pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas ugdoma 110
ugdyinir4. Pagrindine lop5elio-darZelio veikla - ikimokyklinis ugdymas. Ikimokyklinio ugdymo
grupiq skaidius nustatomas Siauliq miesto Svietimo skyriaus vedejo isakymu, prie5mokyklinio
ugdymo gmpiq skaidius nustatomas Siauliq miesto savivaldybes tarybos sprendimu.

Lop5elyje-darlelyje ,,{Zuoliukas" patvirtinti 31 darbuotojq etatai: 15,25 pedagoginio
personalo ir 15,75 aptarnaujandio personalo. LopSelyj e-darLelyje dirba32 darbuotojai: 16 pedagogq
ir 14 aptarnaujandio personalo darbuotojq. Visi pedagogai yra atestuoti: 4 turi mokytojo, 8
r,yresniojo mokytojo, 4 metodininko kvalifikacines kategorijas. Pedagogq ir kitq lop5elio-darZelio
darbuotojq profesinio tobulejimo siekiama nuosekliai igyvendinant kvalifikacijos tobulinimo planus.

Lop5elis-darLelis ,,\Luoliukas" savo veikl4 planuoja rengdamas ir igyvendindamas: trejq
metq strategini veiklos plan4 ir metini veiklos plan4. Ugdomoji veikla ikimokyklinio ugdymo
grupese planuojama vadovaujantis 2018 metais atnaujinta ir patvirtinta lop5elio-darZelio
ikimokyklirrio ugdymo programa ,,Atradimq dZiaugsmas", prie5mokyklinio ugdymo grupeje -
Prie5mokyklinio ugdymo bendr4ja programa. I ugdymo turini integruojama lopielio-darZelio
sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa,,Noriu bflti sveikas ir Zvalus".



Vaikq pasiekimai sakytines ir ra5ltines kalbos, problemq sprendimo, skaidiavimo ir
matavimo ugdymo srityse vir5ija Siauliq miesto ikimokyklinio ugdymo istaigq vaikq pasiekimq
2019 m. vortinimo rezultatq vidurki.

Lop5elyje-datLelyje susitarta del ugdymo(si) kokybes. Siekiant ugdymosi kokybes,
vadovaujamasi Geros mokyklos koncepcija ir Siauliq miesto vaiko asmenybes Dgties koncepcija,
kurios tikslas - brandus ir sekmingas Siaulietis. Visiems vaikams, kuriems nusiatyti specialieji
ugdymosi poreikiai, savalaikiai teikiama Svietimo pagalba.

Kompiuterizuotos visos pedagogq ir kitq specialistq darbo vietos, naudojami spausdintuvai,
kopijavimrc, laminavimo aparatai, filmavimo kameros, igarsinimo aparatira, u"ikiu bevielis
internetas. I5pletotas IT naudojimas ugdymo proceso organizavimui. Ugdymo procese naudojami
Sviesos stalai, multimedijos, edukacines bitutes-robotai ,,Bee-bot". 

- 
Sekmingai naudojamas

elektroninls dienynas
Siekdamas efektyviau pritaikyti ugdymo turini vaikq poreikiams ir gebejimams, lop5elis-

istaigomis: sporto centru ,,AtLalynas", Lietuvos tautodailininkq s4jungos Siauliq bendrija,
Robotikos akademija.

Lop5elio-darLelio,,,{Zuoliukas" veikla finansuojama i5 Savivaldybes ir Valstybes biudZeto
le5q pagal asignavimq valdytojo patvirtint4 s4mat4. Papildomos le5os gaunamos iS 2 % gyventojq
pajamq mokesdio ir nuomojamq istaigos patalpq. Ugdytiniq tevq imokos panaudojamos lopSelio-
dafielio ugdymo aplinkq atnaujinimui. Lop5elio-darZelio ,,^{Zuoliukas" visos grupes papildytos
ugdymo(si) priemonemis, isigytas I kompiuteris, 2 bitutes-robotai, ikimokyklinio emocinio
intelekto ugdymo programos ,,Kimochi" priemonds, atnaujintos 2 patalpr4 grindq dangos, atliktas I
grupes prausyklos-tualeto kapitalinis remontas, isigytas I lauko Zaidimq irenginys, atnaujinta dalis
lauko takeliq dangos.

Planuojama 20202022 m. atnaujinti 2 grupiq virtuveliq ir 1 grupes tualeto-prausyklos
patalpas, irengti poilsio zon4lauke, atnaujinti lauko takeliq ir krep5inio aik5teles dangas.

Siekdamas tgsti ugdymo(si) aplinkos modernizavim4 ir atsiZvelgdamas i prieliur.q
vykdandiq institucijq rekomendacijas, lopSelis-darZelis ,,.{Zuoliukas" yra parenggs ir pateikgs Siuos
investicinius projektq apra5ymus: kapitalinis sales grindq remontas, lauko Laidim4 aik5teliq
moderniza',rimas, nauj os sporto sales statybos proj ektas.

Didelis demesys skiriamas veiklos isivertinimui. LopSelyj e-dafielyje ,,,{Zuoliukas" veikia
pedagoginers ir fikines veiklos prieZi[ros sistema, kuri padeda nustatyti esirmQ lopSelio-darZelio
bDklg, numatyti veiklos gerinimo perspektyv4, strateginiq siekiq lgyvendinimo sekmg. Finansq
kontrole vykdoma pagal lop5elio-darZelio direktoriaus patvirtintas finansq kontroles taisykles.
Lop5elio-darLelio finansing veikl4 kontroliuoja Valstybes kontroles igaliotos institucijos ir Siauliq
miesto savivaldybes igalioti asmenys. Veikl4 priZilri Siauliq miesto savivaldybes administracijos
Zmoni1gerovds ir ugdymo departamento Svietimo skyrius.

Lopr5elio-darleIio,,{Zuoliukas" strateginio veiklos
SSGG ana,lizg, ivardijo lop5elio-darZelio veiklos stipri4sias

plano stebdsenos darbo grupe atliko
ir silpn4sias puses, numate lop5elio-

io veiklos tobulinimo
Stipriosios pusds Silpnosios pusds Galimvbds G16sm6s

o Kompetentingi,
kUrybi5ki, iniciatyvus,
nuolat tobulejantys
darbuotojai.
o Pozitl'rns tevu ir

o Truksta patalpq
vaikq sportinei veiklai
ir judejimo
poreikiams tenkinti.

o Tobulintina vaiko

. UZtikrinant

individualias
galimybes

atitinkandius

o Prie5mokykliniq
grupiq kurimas
mokyklose ilgainiui
itakos ugdytiniq
skaidiaus maZeiims

dafielio veiklos



darbuotojq
bendradarlbiavimas
uZtikrina glerE ugdltiniq
savijaut4.
o Kiekvienam vaikui,
turindiam specialiqjq
ugdymosi poreikiq,
sistemingai ir veiksmingai
teikiama Svietimo
pagalba.
o l5pletotas IT
naudojimas.
o Pagerinta istaigos
materialind bazd:
renovuotas pastatas,
atnaujintos lauko ir vidaus
edukacines erdvds.

isivertinimo sistema.
oNeuZtikrirulmas

vaikq saugumas
lauke, takeliq danga
nelygi.

o Nepakanka
priemoniq tyrinejimr4
ir eksperimentq
vykdymui.

ugdymosi pasiekimus

ir nuolating palang4,
tobulinti lop5elio-

darZelio vaikq
pasiekimq ir paZangos

vertinimo sistem4.

o Taikyti inovatyvius
ugdymo(si) biidus ir
metodus, igywendinti
programas ir
projektus.

o Siekti profesinio
tobulejimo dalinantis
gerqa darbo patirtimi,
dalyvaujant
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose.
o Kurti ugdym4(si)
skatinandias lauko
edukacines erdves ir
pritaikyti ivairesnems
ugdymo
organizavimo
formoms.
o Tobulinti lop5elio-
darZelio
bendruomenes
lyderystes igtidZius,
inicij uoj ant ir vykdant
projektus su

socialiniais
partneriais.
. Pritraukti ir
racionaliai panaudoti
2% GPj|d le5as.

lstalgoJe.
o Didejant tevrl

uZimtumui, maieja
jq atsakomybe uZ
vaikq ugym4(si)
auklejim4.
. Tevq keliami

reikalavimai malina
darbuotojq
psichologini
saugum4.

Siauliq lopSelio-darLeIio ,,\Zttoliukas" strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai
organizuoti istaigos veikl4, gerinti ugdymo kokybg, kryptingai siekti numatytq tikslq, uZdaviniq ir
priemoniq igyvendinimo. Tiksline istaigq ir pedagogq partneryste, bendradarbiavimas suteiks
galimybg tobuleti mokantis vieniems i5 kitq, partneryste bus labiau orientuota i ugdymo turinf,
vaikq poreikius ir gebejimus, problemq sprendim4, patirties sklaid4.

Sis planas dera su 2015-2024 metq Siauliq miesto strateginiu pletros planu, su Siauliq
miesto savivaldybes2019202l met4 strateginio veiklos plano 2019 met1 Svietimo prieinamumo ir
kokybes uZtikrinimo programos (08) apra5ymu. Lop5elio-darLelio,,,{Zuoliukas" 2020-2022 mefi1
strategini veiklos planq renge lop5elio-darlelio ,,\2uoliukas" direktoriaus 2019 m. lapkridio 12 d.



isakymu Nr. V-40 sudaryta darbo grupe. LopSelio-darLelio ,,,{Zuoliukas" 2020-2022 metq
strateginiam veiklos planui lop5elio-darLelio tarybapritare 2019 m. gruodZio 16 d. posedyje.

II SKYRIUS
TIKSLAS (01) TENKINTI IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIo UGDYMo

POREIKIUS ISTAIGOJE

III SKYRIUS
01 TIKSLUI IGYVENDINTI SKIRTI UZDAVINIAI IR PRIEMONES

Siekiama uZtikrinti kokybi5k4 ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo teikim4,
atsiZvelgiant i ugdytiniq ir jq tevq (globejq) poreikius, finansines istaigos galimybes, kuriama
ugdym4(si') skatinanti aplinka, siekiama uZtikrinti vaiko asmenybes [gti, individualias vaiko
galimybes atitinkandius ugdymosi pasiekimus ir nuolatinq paLang4. Sekmingas ikimokyklinio
ugdymo programos igyvendinimas laiduoja kokybiSk4 paslaugq teikim4, garantuoja vaikq socialini
ir psichologini saugum4.

01.01. UZdavinys. Vykdyti ikimokyktini ir prie5mokyklini ugdym4.
0 1 .0 1.0 l.Ugdymo turinio igyvendinimas.

Lop5elyje-darLelyje ikimokyklinio ugdymo procesas nuo 2007 m. rugsejo 1 d.
organizuojrmas pagal lop5elio-darZelio pedagogq pareng!4, 2018 m. atnaujint4 ir patvirtint4
ikimokyklinio ugdymo program4 ,,Atradimq dZiaugsmas". Prie5mokyklinio anLiaus vaikai nuo
2014 m. ruLgsejo 1 d. ugdomi pagal ,,Prie5mokyklinio ugdymo bendrEj4 programq". Ikimokyklinio
ugdymo programoje ugdymo(si) turinys orientuotas i individualius vaiko pasiekimus, nurodytos
svarbiausios ugdytinos asmenybes savybes, numatomi aktyviis ugdymo metodai. UZtikrinant
ugdymo(si) turinio kait4, igyvendinami tarptautiniai ir respublikiniai projektai, organizuojamos
paZintines - edukacines i5lykos.

0 1 .0 1 .02. Darbuotojq kvalihkacij os tobulinimas.
Lop5elyje-darLelyje parengta ,,Pedagogq kvalifrkacijos tobulinimo programa", Mokytojq ir

pagalbos nrokiniui specialistq (iSskyrus psichologus) atestacijos 2019-2021 m. programa. Kuriant
istaigos bendruomenes bendradarbiavimo kultUr4, r,ykdoma pedagogq gerosios patirties sklaida,
kuriamas kolegialaus mokymosi modelis. Pedagogq kvalifikacijai skirtos le5os panaudojamos
ugdymo kokybes gerinimui, naujq metodq isisavinimui, kompetencrjq, reikalingq darbui su
specialiqiq ugdymosi poreikiq turindiais vaikais, tobulinimui. Siekiant uZtikrinti darbq sauge,

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas

20t9
metq
faktas

2020
metq

2021
metq

2022
metq

1. Ikimok'yklinio ugdymo,,Atradimq dZiaugsmas"
)rogrulma. lJgdytiniu skaidius.

90 95 95 95

2. Prie5mokyklinio ugdymo programa. Ugdytiniq
skaidius.

20 20 20 20

3. Integruotq i ugdymo proces4 socialiniq-emociniq
ig[dZiq ugdymo prosramu skaidius.

2 2 2 2

4. Integruotq i ugdymo proces4 sveikatos
stiprinimo programu, proi ektu skaidius.

5 4 4

5. Pedagogq ir kitq bendruomenes nariq
tobulinusirtr kompetencilos skaidius

20 25 25 25



higienos normq laikym4si, turto le5q tinkam4 apskait4, maitinimo organizavim4 ir atsiLvelgiant imetiniq pokalbiq rezultatus, aptarnaujandio personalo darbuotojai dalyvauja kvalihkacijos [eU-o
renginiuose.

01.02. UZdavinys. Pagerinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikg
pasiekimus.

01.02.01. Sakltines ir ra5ytines kalbos ugdymo srityse.
Didelis demesys skiriamas vaikq sakytines ir ra5ytines kalbos ugdymui. Siekiant kokybisko

ikimokykl-inio amZiaus vaikq ugdymosi, vaikq pasiekimai vertinami pagal Ikimokyklinio amZiaus
vaikq pasir:kimq aptal1, kuris padeda geriau paiinti ugdomus vaikus. Tobulintina sisteminga vaiko
savgs vertimo sistema.

0 | .02.02. S TEAM proj ekto veiklq igywendinimas.
{ urgdymo turini integruojami STEAM krypties elementai. Pateikta prisijungimo prie

STEAM rrrokyklq parai5ka.

01.03. UZdavinys. Tikslingai ir nuosekliai pldtoti socialinio, emocinio, sveikatos
stiprinimo ugdymo kompetencijas.

0 1 .03. 0 1 . Socialiniq, emociniq igudZiq programq integravimas.
UgrJymo turin! 2 ikimokyklinio ugdymo grupese papildo socialinio ir emocinio ugdyrno

programa,,Kimochis", prieSmokyklinio ugdymo grupeje vykdoma tarptautine prevencine socialiniq
lgUdZiq programa,,Zipio draugai".

0 1.113.02. SKU modelio igyvendinimas.
Lop5elis-darZelis savo veikloje vadovaujasi Siauliq miesto vaiko iigties koncepcijos

nuostatomis. Taikomas SKU modelis, kurio veiklose vaikai geriau paLista save ir kitus, stiprina
pasitikejim4 savimi, mokosi bendrauti, bendradarbiauti, ugdosi tolerancij4, atsakomybg, lyderystes

igldZius, pletoja k[rybiSkum4. Kryptingos, tikslines partnerystes su socialiniais partneriais deka bus
siekiama geresnes ugdymo kokybes ir bendry tikslq igyvendinimo.

01.03.03. Vaikq sveikatos stiprinimo programos ir projektq igyvendinimas.
LopSelis-darZelis itrauktas i Lietuvos sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinkl4. fgyvendinama

lop5elio-darZelio sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa 2020-2024 m. ,,Noriu b[ti sveikas ir
Zvalus". Integruojant sveikatos saugojimo ir stiprinimo program4, numatyta kurti integruot4, visa

apimandi4 vaikq sveikatos saugojimo ir stiprinimo sistem4, sveikatai palanki4 ugdymo(si) aplink4.

fgyvendinami fizini aktyvum4 skatinantys projektai ,,Sveikatiada", ,,Lietuvos maZqjq olimpines
Laidynds".

IV SKYRIUS
TIIGLAS (02) STIPRINTI ISTAIGOS MATERIALIN4 IR TECHNIN4 BAZ4

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas

20r9
metq
faktas

2020
metai

2021
metai

2022
metai

1. Atnauiiintu vidaus oatalpu skaidius. 2 J aJ 3

2.Lauko erdviu atnauiinimas ir nauiu irengimas o/o. 30 20 20 20

3. UgdynrLo(si) aplinkos papildymas modemiomis
priemonemis. Priemoniu skaidius.

a
J J 4



V SKYRIUS
02 TIKSLUI IGYVENDINTI SKIRTI UZINVTNIAI IR PRIEMONES

Siauliq lopSelyje-darLelyje,,.{Zuoliukas" vaikq ugdymas turi atitikti Lietuvos higienos
nonnos HN 75:2016 reikalavimus, ugdymo aplinka privalo blti sveika, saugi ir SiuolaikiSka.
Siekiama uZtikdnti lop5elio-darZelio ,,,{Zuoliukas" aprupinim4 Siuolaikinemis techninemis
priemonernis bei sukurti moderni4 mokymosi aplink4.

02.01. UZdavinys. UZtikrinti lop5elio-darZelio funkcionavim4 ir gerinti higienines
s4lygas.

02.01.01. Priemone. InZineriniq tinklq prieLiira, remontas ir avarijq Salinimas.
02.01.02. Priemone. Grupiq virtuveliq, tualeto-prausyklos patalpq remontas.
02.02.03. Priemone. Teritorijos da.rgtt irengimas ir atnaujinimas.
Butina lop5elyje-darlelyje ,,,{Zuoliukas" atlikti sales grindq kapitalini remont4, pastato

vidaus inZineriniq tinklq pakeitimo, renovacijos darbus. Siq darbq lgywendinimu| 2020 metais lesq
ndra numatyta. Esant galimybei, Siuos darbus numatoma atlikti 2021-2022 metais.

02.02. UZdavinys. Tobulinti ir modernizuoti lop5etio-dafi,elio ugdymo aplink4.
02.02.0I. Priemone. Zaislq, i,aidimq,ugdymo priemoniq, irangos modernizavimai.
02.02.02. Priemone. Poilsio zonos lauke ikurimas.

Veiklos plano priedai

1. Bendras le5q poreikis ir numatomi finansavimo Saltiniai.
2. 20202022 metq strateginio veiklos plano tikslq, uZdaviniq, priemoniq, priemoniq

i5laidq ir produkto kriterijq suvestine.

SUDERINTA
X.Siauliq lopSelio-darZelio,,,{Zuoliukas"
tarybos pirmininkas
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