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2020 -2022METU STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
VEIKLOS KONTEKSTAS

Siauliq miesto.savivaldybes taryba 2016 m. rugpjldio 25 d, sprendimu Nr. T-325

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

Siauliq miesto savivaldybes 2019-2021 metq strateginis veiklos planas, kurio tikslas - ,,UZtikrinti
visuomenes poreikius tenkinandiq Svietimo, kultflros, sporto, sveikatos ir socialiniq paslaugq kokybq

ir ivairovg". fgyvendinant Siauliq miesto savivaldybes 2019-2021 metq strateginio veiklos plano

minet4 tiksl4, parengtas Siauliq lop5elio-darZelio ,,KregLdute" 2020-2022 metq strateginis veiklos
planas' 

Siauliq lopSelis- darZelis ,,KregZdute " yra Siauliq miesto savivaldybes biudZetine

istaiga, vie5as juridinis asmuo. Savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Svietimo, biudZetiniq istaigq ir kitais fstatymais, Civiliniu kodeksu, Darbo kodeksu,

Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos paZangos strategija ,,Lietuva 2030*, Valstybine Svietimo strategija

2OI3-2022m., Geros mokyklos koncepcija, 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,

Siauliq miesto vaiko asmenybes figties koncepcija ir kitais Svietimui aktualiais dokumentais, Siauliq
lopSelio -darZelio,,KregZdute" nuostatai s.

LopSelio-darZelio buhaltering apskaitq tvarko Siauliq miesto savivaldybes Svietimo

centro buhalterines apskaitos grupe.
Lop5elyje-dafielyje veikia 7 ikimokyklinio ugdymo grupes, iS jq 2 ankstyvojo amZiaus

grupes. Ikimokyklinio ugdymo grupes lanko 114 vaikq.
Lop5elyje-dafielyje patvirtinti 37,25 darbuotojq etatai: 16,5 et. - pedagoginio personalo

ir 1,4,75 et. - aptarnaujandio personalo. Dirba l5 pedagogq ir 16 aptarnaujandio personalo darbuotojq.
Visi pedagogai yra atestuoti: 5 turi mokytojo, 5 - vyresniojo mokytojo, 5 - metodininko kategorijas.
Pedagogq ir kitq lop5elio-darZelio darbuotojq profesinio tobulejimo siekiama nuosekliai igyvendinant
kvalifikacij os tobulinimo planus.

Lop3elis-dar2elis savo veik)4 p)anuoja rengdamas trejq metq sirategini verklos plan4 ir
metiniveiklos plan4. Ugdomoji veikla planuojama vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa
,,AS skubu uLatgt...". AtsiZvelgiant iSiuolaikinio vaiko poreikius igyvendinamas vaikq,,Klrybines
inZinerijos" ugdymo modelis, kurio pagrindu tapome 2019 metq gruodZio menesj STEAM tinklo
mokyklq nare. Vykdomas gamtosauginis projektas vyresnio _ amZiaus vaikq grupese
bendradarbiaujant su Jaunqjq gamtininkq centru. Bendradarbiaujant su Siauliq miesto savivaldybes
visuomenes sveikatos biuru igyvendintas sveikatos stiprinimo projektas ,,Sportuojanti ,,KregZdute".
Siais mokslo metais lop5elis-darZelis isitrauke i Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos
futbolo federacijos vykdom4 projekt4 "Futboliukas". Dalyvaujame ilgalaikiame sveikos gyvensenos
ugdymo projekte ,,Sveikatiada", suteikiandiame vaikams Ziniq ir praktiniq igUdziq apie sveikat4,
mitybq ir fizini aktyvum4. Aktyviai prisijungeme prie Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir
Respublikines ikimokyklinio ugdymo k[no kulturos pedagogq asociacijos vykdomo projekto

"Lietuvos maZqjq Zaidynes". I ugdymo turini integruojamos tarptautine ankstyvosios prevencijos
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,,Zipio draugai", ,,Smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdyffioo', ,,Gyvenimo igfldZiq
ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas" programos. Emocinio intelekto ,,Kimochis" programos elementai
taikomi 2 grupese. Dalyvauta eTwinning projekte ,,Rudens skoniai ir kvapai'o ir Christmas miracle....
Bendradarbiaujant su Siauliq lop5eliu-darZeliu "Trys nyk5tukai" sukflreme ir vykdome visoje
Lietuvoje sporto projekt4 "Ziemos linksmybes" eTwinning.com platformoje. Siekiant kokybiSko
ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymosi, vaikq pasiekimai vertinami pagal Ikimokyklinio amZiaus

vaikq pasiekimq apraS4, kuris padeda geriau paLinti ugdomus vaikus. Vaiko savgs isivertinimui
parengtas ,,lkimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo vaiko savEs isivertinimo tvarkos apra5as".

Vadovaujantis Siauliq miesto vaiko asmenybes uglies koncepcija, siekiama ugdyti pasitikinti savimi,
bendraujanti, 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. Lop5elyje-darlelyie

idiegtu elektroniniu dienynu,,M[sq darZelis" nuo 2019 m. geguZes mdn. turi galimybe naudotis ir
ugdytiniq tevai. Lop5elyje-darZelyje veikia internetinis tinklalapis wuny-kfpgzd.ulqgil-ll, intemetine
informavimo svetaind ,,Klauskite dr4siai", lopSelio-darZelio facebook paskyra.

Siekdamas efektyviau pritaikyti ugdymo turini vaikq poreikiams ir gebejimams

lopSelis-darZelis ,,Kregl.dute" bendradarbiauja su: Siauliq Pedagogine psichologine tarnyba, Siauliq
miesto ikimokyklinio ugdymo istaigomis (lop5eliais-darZeliais ,,BerZelis", o,Salduv6", ,,Gintardlis",
Siauliq Jezuitq mokyklos ikimokykliniu skyriumi), Salies septyniomis ikimokyklinio ugdymo

istaigomis ,,KregZdute", Berniukq dainavimo mokykla ,,Dagildlis", Vinco Kudirkos progimnazija,

,,Rasos" progrmnazija, Ragaines progimnazija,Moksleiviq namais, ,,Saltinelio" biblioteka, sveikatos
prieZiDros institucijomis (Visuomenes sveikatos biuras), Siauliq universitetu.

LopSelio-darLelio veikla finansuojama i5 Savivaldybes ir Valstybes biudZetq leSq pagal

asignavimq valdyojo patvirlint4 sqmat4. Papildomos le5os gaunamos i5 remejq ir 2 procentq
gyventojq pajamq mokesdio. 2020 melais numatomas lopSelio-darLelio modernizavimas.

Didelis demesys skiriamas veiklos isivertinimui ir racionaliam tiek ZmogiSkqjq iStekliq,
tiek materialiniq resursr+ naudojimui. Parengtas lop5elio-darZelio veiklos kokybes fsivertinimo
tvarkos apra5as. Lop5elyje- darLelyje sukurta pedagogines ir ukines veiklos prieZi[ros sistema, veiklos
kokybes isivertinim4 atlieka isivertinimo darbo grupe. Analizuodami dabarti ir strateguodami ateiti,
i5skyreme lop5elio-darZelio stipri4sias ir tobulintinas sritis, kuriomis parodome priemoniq svarb4
lopSelio-darLeho veiklos gerinimui.

Stipriosios pus6s Silpnosios pus6s Galimyb€s G16sm6s

Sistemingai vykdomas
ugdymo modelis
,,MaZqjq ktrybine
inZineriia"

Vaikq pasiekimai
sakytines, raSytines
kalbos srityse

Kelti kvalifikacijq
nuotoliniuose
kursuose

Didejantis vaikq
skaidius su emocijq ir
elgesio sutrikimais

Geri ikimokyklinio
ugdymo vaikq
pasiekimai - santykiai
su bendraamZiais, su

suaugusiais,
tvrineiimo sritvse

Nepakanka leSq lauko
aikSteliq atnaujinimui ir
naujq edukaciniq
erdviq klrimui

RaSyti investicinius
projektus lauko
edukaciniq erdviq

irengimui

Lauko edukaciniq
erdviq stoka
neuZtikrina kokybi5ko
ugdymo proceso

tgstinumo lauke

Pedagogq gebejimai
ugdant vaikq
socialinius-emocinius

igtdZius

Dalyvavimas
tarptautiniuose
projektuose

Dalyvauti
tarptautiniuose
projektuose siekiant
pritraukti ES leSas

Nedalyvavimas
tarptautiniuose
projektuose nesudaro
galimybiq gauti
papildomq leSq,

neigiamai atsiliepia
lopSelio-darZelio
ivaizdLi:ui



Detalus lopSelio-
darZelio veiklos

isivertinimas ir
rezultatq
panaudojimas veiklos
tobulinimui

Epizodine lopSelio-
darZelio tarybos veikla

Gerosios patirties
sklaida

Tevq atsakomybes
stoka

Sudary.tos optimalios
s4lygos profesiniam
tobulejimui

Personalo kaita Lop5elio-darZeho
renovacijos
or ganizav imo tri kdZ i ai

itakoja tevq
apsisprendim4 del
darLelto parinkimo
vaikui. MaZdjavaikq
skaidius srupese

Lop5elio-darlelio ,,KregZdut6" strateginis planas parengtas siekiant efektyviai
organizuoti istaigos veikl4, kryptingai siekti numatytq tikslq, uZdaviniq ir priemoniq igyvendinimo.
Sis planas dera su 2015-2024 metq Siauliq miesto strateginiu pletros planu, su Siauliq miesto
savivaldybes 2019-2021metq strateginio veiklos plano 2019 metq Svietimo prieinamumo ir kokybes
uztikdnimo programos (08) apra5ymu. Lop5elio-darZelio ,,KregZdut6* 2020-2022 metq strateginf
veiklos plan4 parenge lop5elio-darZelio direktoriaus 2018 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr. P-38 sudaryta
darbo grupe. 2020-2022 metq strateginiam veiklos planui pritare lop5elio-darZelio taryba2019 m.
gruodZio 12 d. posedyje.

II SKYRIUS
TTKSLAS (01) TKTMOKYKLTNTO rR PRTESMOKYKLINIO UGDYMO

PROGRAMU IGYVENDINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu lop5elis-darZelis ,,KregZdute"
atsiZvelgdamas i ikimokyklinio ugdymo principus, vaiko prigimti, jo poreikius, savitum4, siekia teikti
kokybi5kas Svietimo paslaugas Seimoms auginandioms ikimokyklinio amZiaus vaikus.

Tgsiama k[rybine -. inZinerine veikla netradicineje aplinkoje. UZtikdnant vaiko
harmoning4 ugdym4si - svarbios pedagogq ir tevq pastangos siekiant vaiko paZangos pripaZistant
kiekvieno vaiko individualius gebejimus ir poreikius. AtsiLvelgiant i individualius poreikius
kiekvienam vaikui parenkamos ugdymo(si) priemones, pritaikomi individual[s metodai. Lop5elyje -
darZelyje veikia Vaiko geroves komisija , kurios siekis nirkreiptas i problemq i5siai5kinim4 ir
pagalbos teikim4. Lop5elyje - darlelyje teikiama logopedo, socialinio pedagogo ir judesio korekcijos
specialistq pagalba.

Rezultato vertinimo kriterij aus
pavadinimas ir mato vienetas

2019 metq
faktas

2020 mefi.1 2021me1n4 2022 mett4

1. Vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo pro gramas
qrupiu skaidius

7 5 l0 r0

. Emocinio ugdymo programa
Kimochis" grupiu sk.

2 I
J 4 4

). Tarptautine programa,,Zipio draugai"
rupiu skaidius

2 I 2 2

+. SKU modelio igyvendinimas, grupiq
;kaidius

5
a
J l 7



Rezultato vertinimo kriterij aus

oavadinimas ir mato vienetas
2019 metq

faktas
2020 me1:.4 2027 met4 2022metq

t. STEAM veiklos plano vykdymas,
rupiu skaidius

7 5 l0 l0

5. Vaikq sveikat4 stiprinandiq projektq
.gyvendinimas (,,Sveikas kaip ridikasoo,

,Futboliukas",,,Lietuvos maZqjq Zaidynes

:RIUKKPA),,,Sportuojanti,,KregZdutd"),
rrupiu sk.

5 5 7 7

/. Pedagogq kvalifikacijos tobulinimo
rlano igyvendinimas (vienam pedagogui
<valifikacijos tobulinimui tenkandiq dienq
;kaidius).

5 5 5 5

III SKYRIUS
OI TIKSLUI IGYVENDINTI SKIRTI UZO.q,VNIAI IR PRIEMONES

Lop5elis-darZelis teikia ikimokyklini ugdymE. Ugdymo kokybe turi atitikti visuomends
poreikius, ir padeti lopSeliui-darZeliui siekti savitumo. LopSelis-darZelis uZtikrina sisteminE
(logopedo, socialinio pedagogo, judesio korekcijos mokytojo ir pedagogq) ugdymo(si) pagalb4
kiekvienam vaikui. Auk5tas vaikq ugdymo(si) pasiekimq ivertinimas - svarbus lop5elio-darZelio
veiklos rodiklis. Todel efektyviai, kokybiSkai organizuojama ugdomoji veikla, pagrista ugdymo
programq refleksija, besiremianti vaiko pasiekimq vertinimais. Vaikq pasiekimai bus gerinami
sakytines ir ra5l.tines kalbos ugdymo srityse. Ugdymo turinf papildys STEAM ugdymo
organizavimas, aktyvesnis SKU modelio igyvendinimas lop5elyje-darlelyje. Didesnis demesys vaikq
sveikatinimo veiklai, bendradarbiaujant su sporto centrais, ugdytiniq tevais. Reikalingas kokybi5kas
ir kryptingas pedagogq ir kitq darbuotojq profesinis tobulejimas, aktyvus bendruomends nariq
bendravimas ir bendradarbiavimas.

pasiekimus.

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

Priemonds:
01.01.01. Vaikq pasiekimq ir paZangos (isi)vertinimo kokybes uZtikdnimas sakytines ir

ra5l.tines kalbos ugdymo srityse.
01.01.02. SKU modelio igyvendinimas.
01.01.03. STEAM ugdymo organizavimas bendiadarbiaujant su socialiniais partneriais.

01.02. Skatinti lopSelio-darZelio bendruomends nariq krypting4 tobul6jim4 ir
sutelktum4.

Priemon6s:
01.02.01. Pedagogq kvalifikacijos tobulinimo plano igyvendinimas.
0 | .02.02. Nepedago ginio personalo kvalifi kacij os tobulinimas.
01.02.03. Projekto,,Tevq mokyklele" tEstinumas.
0 1 .02.0 4. Lop5elio-d arLelio tarybos veiklos aktyvinimas.

01.03. Stiprinti vaikq sveikat4.
Priemon6s:
01.03.01. Vaikq sveikat4 stiprinandiq projektq fgyvendinimas (,,Sveikas kaip ridikas",

,,Futboliukas", ,,Lietuvos maZqjq Zaidynes (RIUKKPA), ,,Sportuojanti ,,KregZdute").
01.03.02. Vaikq socialinio-emocinio intelekto ugdymo programq (,,Kimochis" ir ,,Zipio

draugai") vykdymas.
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01.03.03. Socialinio projekto ,,Jausmq vaivoryk5te" igyvendinimas eTtwinning
platformoje.

IV SKYRIUS
TTKSLAS (02) LOpSELTO-DAnznr,ro MATERIALINES BAZES STIPRTNIMAS

Lop5elio-darlelio materialine baze nuolat atnaujinama, vaikams sukurtos patrauklios,

sveikos ir saugios, higienos normas atitinkandios vidaus ir lauko ugdymo(si) aplinkos. Modernizavus

lauko Zaidimq aik5teles, pavdsines, bus uZtikrintas vaikq saugumas ir pletojamas kDrybinis

inZinerinis ugdymas lauke. Nuolat atnaujinamos IT, isigyjama SiuolaikiSkq ugdymosi priemoniq.

Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

2019 metq
faktas

2020 melntr 2021me1nq 2022 mety

L Lauko Zaidimq aik5teliq ir pavesiniq
modernizavimas (%)

0 0 50 50

. Edukaciniq aplinkq papildymas
sdvmo priemonemtso/o:

2.1. STEAM veiklu orsanizavimui; 20 20 30 30

2.2. F izinio aktyvumo skatinimui; 20 15 35 30

2.3. Meninio usdymo raiSkai. 15 15 30 40

]. Virtuves technines irangos atjauninimas
'%\ 0 0 20 20

1. Lop5elio -darlelio vidaus erdviq
rodernizavimas (%) 0 50 100 0

V SKYRIUS
02 TIKSLUI IGYVENDINTI SKIRTI UZDAVINIAI IR PRIEMONES

Siauliq miesto savivaldyb es 2020-2022 melrq strateginio veiklos plano Svietimo
prieinamumo ir kokybes uZtikrinimo programoje (Nr. 08) numatyta igyvendinti projektq,,Lop5elio-

darZelio ,,KregZdute" modernizavimas". |gyvendinus projekt4, lop5elyje-darLelyje bus atnaujinti
inZineriniai tinklai, sukurtos naujos edukacines erdves, padides grupiq skaidius.

UZdaviniai:
02.01. Tobulinti ir modernizuoti ugdymo(si) aplink4.
Priemon6s:
02.01.01. Lauko Zaidimq aik5teliq ir pavesiniq modernizavimas.
02.01.02. Edukaciniq aplinkq papildymas ugdymo priemonemis ( STEAM veiklq

organizavimui, fizinio aktyvumo skatinimui, meninio ugdymo raidai).

02.02. UZtikrinti saugias ir sveikas ugdymo(si) s4lygas.
Priemon€s:
02.02.01. Mink5to inventoriaus ir virtuves irangos atnaujinimas.
02.02.02. LopSelio-darZelio modernizavimas.

Strateginio veiklos plano priedai

1. Bendras le5q poreikis ir numatomi finansavimo Saltiniai.
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2. 2020 -2022 metq strate ginio veiklos pl ano tikslq, uZdaviniq, priemoniq, pri emoniq
i5laidq ir produkto kriterijq suvestine.

SUDERINTA
Siauliq lop5elio-darZelio,,KregZdut6o'

SUDERINTA
Siauliq miesto savivaldybes administracij os

Zmoniq gerovds ir ugdymo departamento

20t9-t2-19


