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direktoriaus 2018 m. gruodLioS{d.

lsakymu Nr. P-ff

2019 - 2021 METU STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
VEIKLOS KONTEKSTAS

Siauliq miesto savivaldybes taryba 2016 m.rugpjUdio 25 d, sprendimu Nr. T-3}spatvirtino

2015-2024 metq Siauliq miesto strategini pietros plan4. Sio plano pagrindu parengtas Siauliq miesto

savivaldybe s2018-2020 metq strateginis veiklos planas, kurio tikslas -,,UZtikrinti visuomends poreikius

tenkinandiq Svietimo, kultflros, sporto, sveikatos ir socialiniq paslaugq kokybE ir ivairovg". {gyvendinant

Siauliq miesto savivaldybes 201 8-2020 metq strateginio veiklos plano minet4 tiksl4, parengtas Siauliq

lopSelio-darZelio ,,KregLdutd" 2019-2021metq- strateginis. veiklos planas.

Siauliq lop5elis- darZelis ,,KregZdutd" yra Siauliq miesto savivaldybes biudZetine istaiga,
viesas juridinis asmuo. Savo veikl4 grrndlia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

Svietimo, biudZetiniq istaigq ir kitais fstatymais, Civiliniu kodeksu, Darbo kodeksu, Vaiko teisiq

konvencija, Lietuvos paZangos strategija ,,Lietuva 2O3O*, Valstybine Svietimo strategija 2013-2022 m.,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais,

Savivaldybes tarybos sprendimais, Siauliq miesto strateginiu pletros planu 2015-2024 m., patvirtintu

Siauliq miesto savivaldybes tarybos priimtais sprendimais ir kitais Svietimui aktualiais dokumentais

Siauliq lop5elio-darZelio,,KregZdute" nuostatais.

Lop5elio-d arl,elio buhalterinE apskait4 tvarko Siauliq miesto savivaldybes Svietimo centro

buhalterines apskaitos grupe.
LopSelyje-darZelyje veikia 6 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priesmokyklinio ugdymo grupes.

Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes lanko 129 valkat Ikimokyklinio ugdymo grupiq

skaidius nustatomas Siauliq miesto Svietimo skyriaus vedejo isakymu, prie5mokyklinio ugdymo grupiq

skaidius nustatomas Siauliq miesto savivaldybes tarybos sprendimu.
Lop5elyje-dafielyje patvirtinti 31,75 darbuotojq etatai:16,5 et. - pedagoginio personalo ir

15,25 et.- aptarnaujandio personalo. Dirba 15 pedagogq ir 16 aptarnaujandio personalo darbuotojq. Visi
pedagogai yra atestuoti: 5 turi mokytojo, 5 - vyresniojo mokyojo, 5 - metodininko kategorijas.

Pedagogq ir kitq lop5elio-darZelio darbuotojq profesinio tobulejimo siekiama nuosekliai lgyvendinant
kvalifi kacij os tobulinimo planus.

Lop5elis-darZelis savo veikl4 planuoja rengdamas trejq metq strateginj veiklos plan4 ir
metini veiklos plan4. Ugdomoji veikla ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupese planuojama

vadovaujantis nuo 2007 metq rugsejo 1 d. parengta ikimokyklinio ugdymo programa ,,A5 skubu

uiaugt..." ir Prie5mokyklinio ugdymo bendrEja programa. { ugdymo turin! integruojamos tarptautine

ankstyvosios prevencijos ,,Zipro draugai" bei ,,Smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo"
programos. Siekiant kokybiSko ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymosi, vaikq pasiekimai vertinami
pagal Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekq apraS4, kuris padeda geriau paLintr ugdomus vaikus.

Lop5elyje-darLelyje susitarta del ugdymo(si) kokybds. Vadovaujantis Siauliq miesto vaiko asmenybes

figties koncepcija, siekiama ugdyti pasitikinti savimi, bendraujantf, mokanti iveikti nesekmes, smalsq,

kurianti bendruomenes nari.
I5pletotas IT naudojimas ugdymo proceso organizavimui. Ugdymo procese naudojama

interaktyvi lenta, kompiuterizuotos visos pedagogq ir specialistq darbo vietos, veikia laidinis ir bevielis
internetas. Nuo 2018 m. rugsejo 1 d. idiegtas ir naudojamas elektroninis dienynas,,Mtlsq darZelis".
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Lop5elyje-d arLelyje sukurtas internetinis tinklalapis w-unu.ktp-gzdu-!-9,mi-1.l1, internetind informavimo

svetaind,,Klauskite dr4siai", lop5elio-darZelio facebook paskyra.

Siekdamas efektyviau pritaikyti ugdymo turini vaikq poreikiams ir gebejimams lop5elis-

darZelis bendradarbiauja su: Siauliq Pedagogine psichologine tarnyba, Siauliq miesto ikimokyklinio

ugdymo istaigomis (lop5eliai-darLehai,,BerZelis", ,,Drugelis", ,,Salduve", Siauliq jezuitq mokyklos

i[imokykiinis skyrius, iogopedines mokyklos ikimokyklinis skyrius), Salies septyniomis ikimokyklinio

ugdymo istaigomis ,,Kreg/dute", Berniukq dainavimo mokykla ,,Dagildlis", Ragainds progimnaziia,

Mokrleiriq namais, ,,Saltinelio" biblioteka, sveikatos prieZiflros instituciiomis (Visuomends sveikatos

biuras, Centro poliklinika), Siauliq universitetu.
Lop5elio-darZelio veikla f,rnansuojama i5 Savivaldybes ir Valstybes biudZetq 1e5q pagal

asignavimq valdytojo patvirtint4 s4mat4. Papildomos 1e5os gaunamos i5 remejq ir 2 procentq gyventojq

paj"amq mokesdi|. iopS"ty;.-darZelyje atnaujintos ugdymo(si) priemonds, atnaujintos 3 lauko Lardim'4

uik5t"l.r, aptverta daugiafunkcine lauko Zaidimq aik5tele, atnaujinta virtuvds iranga, mink5tasis

inventorius . 2019 m. numatomas lopSelio-darZelio modernizavimas.

Didelis demesys skiriamas veiklos isiverlinimui ir racionaliam tiek Zmogi5kqiq i5teklil},

tiek materialiniq resursq naudojimui. Lop5elyje-darZelyje sukurla pedagogines ir flkines veiklos

prieZi[ros sistema, veiklos kokybes isivertinim4 atlieka isiverlinimo darbo grupe. Analizuodami dabarti

ir strateguodami ateiti, iSskyreme lopselio-darZelio stipri4sias ir tobulintinas sritis, kuriomis parodome

priemoniq svarb4 lop5elio-darZelio veiklos gerinimui.

Lop5elio-darZelio,,KregZdute" strateginis planas parengtas siekiant efektyviai organizuoti

istaigos veikl4, kryptingai siekti numatytq tikslq, uZdaviniq ir priemoniq igyvendinimo. Sis planas dera

su 201 5-2024 metq Siauliq miesto strateginiu pletros planu, su Siauliq miesto savivaldybes 2018-2020
metq strateginio veiklos plano 2019 metq Svietimo prieinamumo ir kokybes uZtikrinimo programos (08)

apra5ymu. LopSelio-darilelio,,KregZdutd" 2019-2021 metq strategini veiklos plan4 parenge lop5elio-

darZelio direktoriaus 2018 m. rugsejo 5 d. isakymuNr. P-38 sudaryta darbo grupe. 2019-2021 met'q

strateginiam veiklos planui pritare lop5elio-darZelio taryba 2018 m. gruodZio 10 d. posedyje.

Stipriosios pus6s Silpnosios pusds Galimyb€s Gr0sm6s

Atnaujinta
ikimokyklinio ugdymo
programa,,AS skubu
',JLaugt..."

Vaikq pasiekimai
sakytines, ra5ytines ir
problemq sprendimo
srityse

Gerinti vaikq
ugdymosi s4lygas,
modernizuojant vidaus
ir lauko erdves

Didejantis vaikq
skaidius su emocijq ir
elgesio sutrikimais

Vaiko asmenybes
rai5kos tenkinimas

Nepakankamas
lopSelio-darZelio
veiklos isivertinimo
rezultatq panaudoj imas
veiklos tobulinimui

Dalyvauti
tarptautiniuose
projektuose, siekiant
pritraukti ES le5as

Tevq atsakomybes
stoka

Geri ikimokyklinio
ugdymo vaikq
pasiekimai
k[rvbi5kumo sritvie

Dalyvavimas
tarptautiniuose
projektuose .

Kelti kvalifikacij4
nuotoliniuose kursuose

Didejandios skolos uZ

vaikq iSlaikym4
lopSelyje-darLelyje

AukSti
prieSmokyklinio
ugdymo pasiekimq
rodikliai

Pedagogq gebejimai
ugdant vaikq
socialinius-emocinius
ieudZius

Gerosios patirties
sklaida

Efektyvi
bendruomenes nariq
informavimo sistema
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II SKYRIUS
TTKSLAS (01) TKIMoKvKLINIo IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO

PROGRAMU IGYVENDINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu lopSelis-darZelis ,,KregZdutd"

atsiZvelgdamas ! itdmot<yt<tlnio ir priesmokyklinio ugdymo principus, vaiko prigimti, jo poreikius,

savitum-4, siekia teikti kokybiskas svietirno paslaugas Seimoms auginandioms ikimokyklinio ir

prieSmokyklinio amZiaus vaikus. . I
Ugdom4j4 veikl4 lopselis-darZelis vykdo vadovaudamasis Siomis ugdymo programomls:

atnaujinta itdmot<yt<tinio ugdymo programa ,,AS skubu trZaugt...", Prie$mokyklinio ugdymo bendr4ia

prog**u. Siekdami pug.rlrti uga^ytlni.I socialinius igfidZius dalyvaujame tarptautineje programoje
',,Ziiio 

draugai", ikimokyklinukams taikome ,,Kimoihis" programos elementus' Esame isitraukq i

respublikinf sveikos gyu".tr".ros ugdymo program4 ,,Sveikatiada"' { ugdymo turini integruojamos

,,Smurto ir patydiq.', ,,7.lkolrolio, tabako ir iitq-psichik4 veikiandiq medZiagq varlojimo" prevencinds

programos.
Tgsiama klrybine inZinerine veikla netradicineje aplinkoje. UZtiktinant vaiko

harmoning4 .rgdy*4ri - svarbios pedagogq ir tevq pastangos siekiant va.iko paZangos pripaZfstant

kiekvieno vaiko individualius g.U.;i*"r- ir poreikius. AtsiZvelgiant i individualius poreikius

kiekvienam vaikui parenkamos ugdymolsi) priemones, pritaikomi individualfis metodai. Lopselyie -
;;;;"tj;;.i6u Vuit o gerovds t<omisi;a , t riior siekis nukreiptas i problemq i5siai5kinim4 ir pagalbos

teikirna. Lopselyje - dizetyieteikiama logopedo, socialinio pedagogo ir judesio korekcijos specialistq

pagalba.

Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

2018 metq
faktas

2019 metq 2020 met''q 202lmetq

i. Vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programas

skaidius

t29 135 185 185

l. Logopedo, socialinio pedagogo ir
udesio korekcijos specialistq pagalbos

eikimo ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
rgdymo grupese ugdomiems vaikams

roreikio tenkinimas ( %).

t00 100 100 100

3. |gyvendinami Svieteji5kos veiklos
rrojektai : gamtosauginis, sveikatos,,,Tevq
mokyklele" (projektuose dalyvaujandiq

bendruomenes nariq %o ).

60 60 70 80

1. Pedagogq kvalifikacij os tobulinimo
rlano igyvendinimas (vienam pedagogui

<valifikacij os tobulinimui tenkandiq dienq

skaidius).

4 5 5 5

III SKYRIUS
01 TIKSLUI IGYVENDINTI SKIRTI UZDAVINIAI IR PRIEMONES

Lop5elis-darZelis teikia ikimokyklini ir priesmokyklini ugdym4. Ugdymo kokybe turi atitikti

visromenes poreikius, ir padeti lopSeliui-darZeliui siekti savitumo. Lop5elis-darZelis uZtikrina sisteminq

(logopedo, specialinio pedagogo, judesio korekcijos mokytojo ir pedagogq) ugdymo(si) pagalb4

kiekvienam vaikui. Aukitas vaikq ugdymo(si) pasiekimq iverlinimas - svarbus lop5elio-darZelio veiklos

rodiklis. Todel efektyviai, kokybiSkai organizuojama ugdomoji veikla, pagrista ugdymo programq

refleksija, besiremianti vaiko pasiekimq vertinimais. Siekiama i5naudoti programq teikiamas galimybes,
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pletoti krypting4 projekting veikl4, pritaikant pedagogq ger4)qpatirt!. Tam reikalingas aukStas pedagogq

ir vadovq profesinis pasirengimas, i5vysty'ta lop5elio-d ar Leho kult[ra.

UZdaviniai:
01.01. Sudaryti s4lygas ugdymo turinio ivairovei, siekiant pagerinti vaikq

pasiekimus.

01.01.01. Vaikq pasiekimq ir paZangos (isi)vertinimo kokybes uZtikrinimas sakytinds,

ra5tines ir problemq sprendimo ugdymo srityse.
01.01.02. Svieteji5kos veiklos projektq (gamtosauginio, sveikatos ir ,,Tevq mokyklele")

igyvendinimas.

01.02. Sudaryti s4lygas darbuotojq profesiniam tobul6jimui.

01.02.01. Pedagogq kvalifikacijos tobulinimo plano igyvendinimas.
01.02.02. Nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas.

01.03. Teikti sisteming4 ir veiksming4 Svietimo pagalb4 kiekvienam vaikui.

01.03.01. Ugdymo modelio,,MaZqjq klrybine inZinerija" vykdymas.
01.03.02. Vaikq socialinio-emocinio intelekto ugdymo programq ,,Kimochis" t ,,Zipio

draugai" vykdymas.

IV SKYRIUS
TIKSLAS (02) LOpSELTO-DAnznrtO MATERIALINES BAZES STTPRTNTMAS

Lop5elio-darLeho materialine baze nuolat atnaujinama, vaikams sukurtos patrauklios,
sveikos ir saugios, higienos normas atitinkandios vidaus ir lauko ugdymo(si) aplinkos. Modernizavus
lauko Zaidimq aik5teles, pavesines, bus uZtikrintas vaikq saugumas ir klrybinis inZinerinis ugdymas
lauke. Nuolat atnaujinamos IT, isigyjama SiuolaikiSkq ugdymosi priemoniq.

Rezultato veft
pavadinimas

nimo kriterijaus
r mato vienetas

2018 metq
faktas

2019 metq 2020 metq 2021 metq

l. Lauko Za

modernizav
dimq aikSteliq ir pavesiniq
mas (%) 30 20 40

40

Z. Virtuves technines irangos atjauninimas
'%\

20 l0 20 20

). LopSelio-darZelio vidaus erdviq
nodernizavimas (%)

0 100 0 0

V SKYRIUS
02 TIKSLUI IGYVENDINTI SKIRTI UZUAVINIAI IR PRIEMONES

Siauliq miesto savivaldybes 2}lg-2021 metq strateginio veiklos plano
prieinamumo ir kokybes uZtikrinimo programoje (lr{r. 08) numatyta igyvendinti projekt4
darZelio ,,KregZdute" modernizavimas". {gyvendinus projekt4, lop5elyje-darZelyje bus
inZineriniai tinklai, sukurtos naujos edukacines erdvds, padides grupiq skaidius.

Svietimo
,,LopSelio-
atnaujinti
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UZdaviniai:
02.01. Kurti patraukli4 ugdymo(si) aplink4.

Priemon6s:
02.01.01. Lauko Zaidimq aik5teliq ir pavesiniq modernizavimas.
02.01 .02. Kompiuterines irangos atnauj inimas.
02. 0 I . 03 . Lop5elio-d arlelio modernizavimas.

02.02. UZtikrinti saugias ir sveikas ugdymo(si) s4lygas.

Priemon6s:
02.02.01. Mink5to inventoriaus ir virtuves irangos atnaujinimas.
02.02.02. InZineriniq tinklq atnauj inimas.

Strateginio veiklos plano priedai

1. Bendras le5q poreikis ir numatomi finansavimo Saltiniai'
2.2019-2021 metq strateginio veiklos plano tikslq, uZdaviniq, priemoniq, priemoniq

i5laidq ir produkto kriterijq suvestine.

SI]DERINTA
Siauliq lopSelio-da rLelio,,KregZdut6"
tarvbos oirmininkas---'2
Gk#^?frKuu,ku,
20t8-12-06

SUDERINTA
Siauliq miesto savivaldybes administracij os

Svietimo, kultlros ir sporlo departamento
Svieti mo, sk ynayg* edeja

€/2/k/--*(
Vdita/M infut{viene
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