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I SKYRIUS
VEIKLOS KONTEKSTAS

I5orin6s aplinkos analiz6.
Politiniai - teisiniai veiksniai. Siauliq lop5elis- darZelis ,,KregZdute" savo veiklE

grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitais istatymais,
Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro
isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Siauliq miesto strateginiu pletros planu 2015-2024
m., patvirtintu Siauliq miesto savivaldybes tarybos 2016 m. rugpjtdio 25 d. sprendimu Nr. T-325.

Ekonominiai veiksniai. Lop5elio-darZelio materialine baze priklauso nuo Salies
ekonomines b[kles, Svietimo sistemos finansavimo lygio. Ikimokykliniam ir priesmokykliniam
ugdymui yra skiriamas moksleivio krep5elis: 2015 m. - 106,9 tukst. Eur , 2016 m. - 120,5 tfikst.
Eur,2017 m. - 124,6 flrkst. Eur. Pagal lop5elio-darZelio programas i5 savivaldybes biudZeto buvo
skirta: 2015 m. - 169,8 tflkst. Eur,20I6 m. - 19l,4tlkst. Eur,2Ol7 m. - 193,4t[kst. Eur. Sios leSos
panaudotos ugdymo priemonems isigyti, paZintinei veiklai, darbuotojq kvalifikacijai tobulinti,
informacinems ir komunikacinems technologijoms diegti bei naudoti.

Kiekvienais metais lop5elio-darZelio,,KregZdute" bendruomend remia pajamq
mokesdio dalimi (iki 2 procentq) ir prisideda prie lopSelio-darZelio ugdymo aplinkos atnaujinimo,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymu.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. kinta valstybes ir savivaldybiq biudZetiniq istaigq darbuotojq
pareigines algos (atlyginimo) bazinis dydis ({statymas priimtas 2077 m. gruodZio 7 d. Nr. XIII-838),
minimali menesine alga didinam?:fluo 380 eurq iki 400 eury.

Socialiniai veiksniai. Valstybineje Svietimo 2013-2022 metq strategrjoje numatyta
uZtikrinti Svietimo prieinamum4 ir lygias galimybes, i5skleisti individualius gebejimus ir tenkinti
specialiuosius ugdymo poreikius. Siuo metu lop5elyje-darlelyje yra 27 vaikaiturrntys specialiqjq
ugdymo(si) poreikiq, 5 iS jq turintys dideliq ugdymosi poreikiq, I vaiku i5 socialines rizikos Seimq,
29 vaikai - i5 daugiavaikiq Seimq, 2-jq vaikq Seimos gauna socialing paramE. Susirupinim4 kelia
vaikq sveikatos rodikliai: daugeja vaikq, ttirindiq elgesio ir emocijq sutrikimq, kalbos ir kitq
komunikacij q, regos sutrikimq, alergi5kq vaikq.

Technologiniai veiksniai. Dideja Lietuvos gyventojq kompiuterinis ra5tingumas.
Lop5elyje-darlelyje informaciniq technologijq naudojimas skatina bendradarbiavim4 su vaiko
Seima, kitomis institucijomis, socialiniais partneriais, aktyvina darbuotojq kvalifikacijos tobulinim4.
Taikant Siuolaikines informacines technologijas, sudaroma galimybe greitai gauti ir perduoti
informacij4. LopSelyje-darZelyje ,,KregZdute'o sukurtas internetinis tinklalapis
*'ra,rv.kr*gzciute.l{li{"11, internetine informavimo sistema ,,Klauskite drqsiai", lop5elio-darZelio
facebook paskyra.

Siuo metu lop5elyje-darlelyje ya 3 stacionarfls 12 nesiojamq kompiuteriq, 2
spausdintuvai, I skeneris, 1 kopijavimo aparatas,2 projektoriai ir I interaktyvi lenta.

Informaciniq technologijq pletra gali padeti ugdymo proces4 pritaikyi skirtingq
poreikiq ir galimybiq vaikams.
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Vidin6s aplinkos anahzb.
Teisin6 bazb. Darbuotojq veiklq reglamentuoja lop5elio-darZelio nuostatai, Darbo

tvarkos taisykles, Kolektyvind sutartis, darbuotojq pareigybiq apra5ymai, darbuotojq darbo
apmokejimo sistema, darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5as ir kiti vidaus dokumentai.

Organizacin6 strukttrra. Lop5elio-darZelio administracijq sudaro: lop5elio-darZelio
direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Ukio dalies vedejas ir ra5tines vedejas.
Lop5elio-darilelio savivald4 sudaro: lop5elio-darLelio taryba, pedagogq taryba, metodine grupe,

mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (iSskyrus psichologus) atestacijos komisija, vaiko
gerovds komisij a, profesine sqiunga.

Lop5eli - darLeli,,KregZdute" lanko 135 vaikai. Veikia 7 grupes, i5 jq: 6 grupes -
ikimokyklinio ugdymo, 1 grupe - prie5mokyklinio ugdymo. Grupiq darbo trukme - 10,5 val.

Zmo gi5kiej i i5tekliai. Lop5elyj e - darlelyje,,KregZdute" yr a patvirtifii 32,5 etatai
i5 jq: pedagogrl- 16,5 , kitqdarbuotojq- 16. Lop5elyje-darilelyjedirba 34 darbuotojai, i5 jq: 17

pedagogq, 2 vadovai.

Mokslo metai
Pedagoginiq
darbuotojq
skaidius
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Direktoriaus bendras vadybinis staZas - 18 m., lop5elyje-darLelyje,,KregZdute" - 3 m.
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui vadybinis staZas - 8 men.
Planavimo sistema. Siauliq lop5elis - darZelis ,,KregZdute" savo veikl4 planuoja

rengdamas trejq metq strateginiveiklos planq,metinf veiklos planE, metinius ugdymo planus, vaikq
ugdymo savaites planus, ilgalaikius ir trumpalaikius projektus. Ugdymo procesas planuojamas
pagal lop5elio - darZelio ,,KregZdute" ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo program4 ,,AS skubu
tlaugt..." ir pagal Priesmokyklinio ugdymo(si) program4. Vyresnio ikimokyklinio amZiaus grupirl
pedagogai naudoja ikimokyklinio ugdymo(si) priemoniq komplekt4,,OPA PA draugai PI KA". I
ugdymo turini integruojamos tarptautine ankstyvosios prevencijos ,,Zipio draugai" bei ,,Smurto ir
patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo" programos. Lop5elyj e-darLelyje rengiama pedagogq
atestacijos programa, pedagogq kvalifikacijos kelimo programa, Vaiko gerovds komisijos veiklos
planas, ivairiq specialistq veiklos, pedagogines prieZi[ros ir kiti planai.

Planams, ivairioms programoms, sistemoms sukurti sudaromos darbo grupes. Planai
ir programos derinami, siekiant dermes tarp ivairiq planqtikslq ir uZdaviniq. Programas, projektus,
planus rengia ir igywendina direktoriaus isakymu patvirtintos ilgalaikes ir trumpalaikes darbo
grupes.

Finansiniai i5tekliai. Siauliq lop5elio - darZelio ,,KregZdute'o veikla finansuojama i5
dviejq pagrindiniq Saltiniq: valstybes biudZeto tiksliniq Mokinio krep5elio le5q ir steigejq (Siauliq
miesto savivaldybes) biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas (asignavimai).
Papildomos leSos - gaunamos i5 spec. programq, kurias vykdo lop5elis-darZelis, remejq leSos,
pervestos lop5eliui-darZeliui pagal LR Labdaros ir paramos fstatym4 2% GP}d sumos.

2017 m.lop5elio-darZelio programos s4mata - 354,5 tiikst. Eur, pagal finansavimo
Saltinius: savivaldybes biudZeto 1e3os,180,6 tlkst. Eur, mokinio krep5elio le5os (MK)- 118,2 t[kst.
Eur, ir spec. Le5os- 63,4 tiikst. Eur. Gauta papildomai le5q i5 miesto biudZeto - l4,l tfikst. Eur.
lauko daugiafunkcines Zaidimq aik5teles irengimui. Gauta 2 proc. paramos lesq - 1,437 ttkst. Eur.
Lop5elio-darlelio,,KregZdute" buhaltering apskait4 tvarko Siauliq miesto savivaldybes Svietimo
centro buhalterines apskaitos grupe.
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Ry5iq sistema, informacin6s irkomunikavimo sistemos. Lop5elyje-darLelyje,pagal
veiklos poreik!, kompiuterizuotos visos darbo vietos. Naudojamas elektroninis pa5tas, fiksuotas
telefono ry5ys, internetine svetaine, adresas: lvra.,lr.,.kregzdut*.mir.1t. Sukurta tevq informavimo
internetine sistema ,,Klauskite dr4siai". Informacija perduodama el. pa5tu, grupiq ir darZelio
facebook paskyrose, telefonu, Zodllt ir pateikiama informaciniuose stenduose. Sukurta E.
pristatymq deZute. Informacines technologijos vis daZniau naudojamos ugdymo(si) procese:
projektorius, interaktyvioji lenta, spausdintuvas, fotoaparatas, i5manusis telefonas.

Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su respublikos lopSeliais-darZeliais

,,KregZdute", Siauliq ikimokyklinemis istaigomis, miesto fvairiomis mokyklomis: Centro pradine,
Siauliq Jezuitq mokyklomis, Ragaines progimn uia, kitais socialiniais partneriais.

Vidaus darbo kontrold. Lop5elyje-dxZelyje vykdoma pedagogq ir kitq darbuotojq
veiklos prieZiura: pedagogines veiklos, sanitariniq higieniniq reikalavimq vykdymo, vaikq
maitinimo organizavimo ir r,ykdymo, [kines veiklos prieZiura. Veiklos kokybes isivertinim4 atlieka
darbuotojq darbo grupe. Kiekvienais metais bendruomenei teikiamos metiniq veiklos plantt
ataskaitos, lop5elio-darZelio tarybos, pedagogq tarybos, metodines grupes veiklos, Vaiko geroves
komisijos, atestacines Mokl,tojq ir pagalbos mokiniui specialistq (i5skyrus psichologus) komisijos
veiklq ataskaitos.

Lop5elio-darLelio finansing veikl4 kontroliuoja Valstybes kontroles fgaliotosx.
institucijos ir Siauliq miesto savivaldybes igalioti asmenys, veikl4 priZi[ri Siauliq miesto
Savivaldybes administracijos Svietimo skyrius. Bendrosios Svietimo politikos vykdymA priZiuri
Svietimo ir mokslo ministerija. Atitikim4 Higienos normoms ir bendriesiems sveikatos saugos
reikalavimams kontroliuoja Visuomends sveikatos centras ir Valstybine maisto ir veterinarijos
tarnyba.

Analizuodami dabarti ir strateguodami ateiti, i5skyreme lop5elio-darZelio stipri4sias ir
tobulintinas sritis, kuriomis parodome priemoniq svarb4lop5elio-darZelio veiklos gerinimui.

Stipriosios sritys:
- vaiko asmeninds rai5kos tenkinimas;
- ugdymo(si) aplinkos priemoniq atitiktis vaikq amLiui, poreikiams bei interesams;
- ugdymas organizuojamas pasitelkiant sveikatinimo ir aplinkosaugos projektus,

i5orines edukacines erdves;
- auk5ti prie5mokyklinio ugdymo pasiekimq rodikliai, teigiami atsiliepimai i5

mokyklq apie vaikq parengimq.
Tobulintinos sritys:
- nepakankamas kai kuriq bendruomends nariq atvirumas pokydiams;
- nepakankami lop5elio-darZelio veiklos isivertinimo igfldZiai, isivertinimo rezultatq

panaudoj imas veiklos tobulinimui;
- tobulintina ikimokyklinio ugdymo programa;

stiprintina pedagogq ir tevq partneryste (informavimas, Svietimas, susitarimas);
- tobulintini pedagogq profesiniai gebejimai ugdant vaikq emocini intelekt4.

II SKYRIUS
TIKSLAS _ IKIMOI(YKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO

POREIKIU TENKINIMAS (kodas 01)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu Svietimo teikejas atsako uZ
Svietimo kokybg pasirinkdamas savit4 ugdymo turini, atitinkantf ikimokyklinf ir prie5mokyklin!
ugdym4.

Ugdomqj4 veik14 lo1iSelis-darZelis vykdo vadovaudamasis Siomis ugdymo
programomis: ikimokyklinio ugdymo programa ,,AS skubu viaug!...", Priesmokyklinio ugdymo
bendrqja programa ir tarptautine socialiniq igiidZiq ugdymo progrilma ,,Zipio draugai". Siais
mokslo metais isitraukeme i respubliking sveikos gyvensenos ugdymo program4,,sveikatiada". I
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ugdymo turini integruojamos ,,Smurto ir patydiq", ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichikq veikiandiq
medZiagq vartoj imo" prevencinds programos.

Siekiant atliepti Siuolaikinio ugdymo tendencijas, bUtina atnaujinti ikimokyklinio
ugdymo programq, toliau tgsti ktrybing- inZinering veikl4 nehadicineje aplinkoje. UZtikrinant vaiko
harmoning4 ugdym4si - svarbus pozityvus bendruomenes nariq bendravimo ir bendradarbiavimo
santykiai. Skatinsime sveikos gyvensenos propagavimq, teigiamE emociniq-socialiniq igudZiq
formavim4.

lezultato vertinimo kriterij aus
ravadinimas ir mato vienetas

)017 metq
:aktas

1018 metq 2019 metq l020metq

1 . Vaikq, lankandiq lop5eli-darZeli,
skaidius

t36 135 155 155

Z. Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo
xosrarrra(Yo\

50 100 0 0

). Tgstinio klrybinio inZinerinio modelio
:aikymas, o%

50 100 100 100

1. Partnerystes ry5iq tarp pedagogq, tel.q,

'raiku 
tobulinimas (%)

80 100 100 100

!. Lop5elio-darlelio ivaizdLio ir savitumo
<firimo modelis ( %)

0 100 100 100

i. Isteieta,,Tdvu mokyklele" 0 1 0 0
/. Sveikatinimo projektq igyvendinimas
'%)

80 100 100 100

3. Priemoniq komplekt ai pagal integruot4
,Kimochis'o program4

0 2 2 2

). Priemoniq komplektai pagal socialiniq
.gtidZirl programa,,Zipio draugai'o

I I 2 2

OITIKSLUIIGwENDINTIII?IHIHDAYINIAIIRPRIEMoNES

UZdaviniai:
01.01. Tobulinti ugdymo turini, atsiivelgiant i Siuolaikinio vaiko poreikius.

. 01.01.01. Ikimokyklinio ugdymo programos ,,AS skubu ulaug!..." atnaujinimas ir
igyvendinimas.

0 1 .0 1 .02. Tgstinis kurybinio-inZinerinio modelio taikymas.

01.02. Gerinti bendruomends komunikacijos procesus.

01.02.01. Partnerystes ry5iq tarp pedagoge, tevq, vaikq tobulinimas.
0 I .02.02. Lop 5 eli o - d arLelio iv aizdlio ir savitumo kurimas.
01.02.03. Mokykleles tdvams steigimas.

01.03. Stiprinti vaikq psiching ir fizing sveikat4.

0 1 .03.0 1 . Tgstinis sveikatinimo proj ektq igyvendinimas.
01.03.02. Vaikq socialinio-emocinio intelekto ugdymo programrl,,Kimochis" ir

,,Zipio draugai'o vykdymas.
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IY SKYRIUS
TIKSLAS - LOPSELIO-DARZELIO TECHNINES IR MATERIALINES BAZES

STIPRINIMAS (kodas 02)

fgyvendinus tiksl4, vaikams b[tq sukurtos sveikos ir saugios, higienos norrnas
atitinkandios vidaus ir lauko ugdymo(si) aplinkos, pagerintos lop5elio-darZelio higienines s4lygos.
Atnaujinus teritorijos asfalto dangq, modernizavus lauko edukacines bus uZtikrintas vaikq
saugumas lauke.

Siekiant taupyti leSas bei uZtikrinti saugq lop5elio-darZelio funkcionavim4, butina
Sildymo sistemos ir vandentiekio renovacija.

Rezultato vertinimo kriterij aus
pavadinimas ir mato vienetas

2017 mefiq
faktas

2018 metq 2019 metq 2020 metq

1. InZineriniq tinkhl remontas (0/o) 100 r00 100 100
]. Avariiu Salinimas (%) 100 r00 100 100
). Atnaujinta teritorijos ir ivaZiavimo
lanea(%)

0 100 0 0

l. Lop5elio- darhelio modernizavimas (%) 30 10 60 0
i. Virhrves technines irangos atjauninimar
'%)

40 20 20 20

20 20 20 20

7. Vandentiekio ir Sildymo sistemos
:enovaciia (%)

0 100 0 0

3. Lauko pavesiniu modernizavimas (vnt.) 0 I I 1

Y SKYRIUS
02 TIKSLUI IGWENDINTI SKIRTI UZDAVINIAI IR PRIEMONES

UZdaviniai:
02.0 1. uitikrinti sau gq, sdkming4 lopselio-darielio funkcionavim4.

02.0 1 .0 1 . InZineriniq'tinklq remontas ir avarijq Salinimas.
02.0 I .02. Teritorij os ir ivaZiavimo dangos atnauj inimas.
02.0 1 .03 . Lop5elio-d arLelio modemizavimas.

02.02. Gerinti lop5elio-darZelio materialin g bazg.

02.O2.ol.Mink5toinventoriausirvir1uvesirangosatnaujinimas.
02.02.02. Vandentiekio ir Sildymo sistemos renovacija.
02.02.03. Lauko aik5teliq ir pavesiniq modemizavimas.
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