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IVADAS

Valstybes paZangos shategijoje ,,Lietuva 2030" akcentuojam4 kad bendruomenes ir
nebijantys klysti, aktyv[s piliediai Lietuvos Svietimq pavers tvariu pagrindu valstybes geroves

kelimui, ugdys savaranki5kq verZlq pilieti, atsaking4 uZ savo ateiti. ,,Vaizduotd, kurybi5kumas ir
kritinis m4stymas vertinami kaip svarbtis Salies iStekliai ir turi b[ti ugdomi nuo maZens".

Siauliq rajono savivaldybds 2017423 m. strateginiame pletros plane akcentuojamos keturios

prioritetines sritys: duomenq analize g4sta Svietimo kokybes kult[ra reflektuojantys pedagogai,

mokymasis vis4 gyvenim4 ir Svietimo prieinamumas kiekvienam. Vadovaujantis Siais prioritetais

parengtas Siautiq r. Kur5enq lopSelio-darZelio ,,Nyk5tukas" (toliau - lop5elis-darZelis) strateginis

veiklos planas 202U2022 metams.

Lop5elio-darlelio strategini plan4 renge lop5elio-darZelio direktoriaus 2019 m. spalio 4 d.

isakymu Nr. VK-41(1.6) ,,Del darbo grupes sudarymo lop5elio-darZelio strateginiam planui 2020 -
2022m. rengti" sudaryta darbo grupe.

Lop5elio-darZelio strateginis planas 2020-2022 metams pades efektyviai organizuoti istaigos
veikl6 kryptingai siekli numatfi tikslq, uZdaviniq ir priemoniq igyvendinimo. Rengiant priemoniq

plan4 buvo atsiZvelgta i istaigos veiklos isivertinimo ataskait4, turimus i5teklius, pateiktus

bendruomenes pasifllymus. Planuojant lop5elio-darZelio strateging veikl4 vadovaujamasi Siais

dokumentais: Valstybine Svietimo 2013-2022 metq strategij4 Lietuvos paZ:angos strategija

,,Lietuva 2030*, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Siauliq rajono savivaldybes tarybos 2015

m. rugsejo 17 d. sprendimu Nr. T-229,,D61 strateginio planavimo Siauliq rajono savivaldybeje

organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo", Siauliq rajono savivaldybes strateginiu pletros planu

20171023 metams, patvirtintu Siauliq rajono savivaldybes tarybos 2016 m. lapkridio 15 d.

sprendimu Nr. T-298. lgyvendinant lop5elio-darZelio strateginio plano veiklas, bus teikiamos

Svietimo, ugdymo ir socialines paslaugos, pateisinandios Seimos, vaiko ir visuomenes lflkesdius.

I SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO PRISTATYMAS

Lop5elis-darZelis yra biudZetine istaiga, viesasis juridinis asmuo, veikl4 grindZianti Lietuvos

Respublikos Konstitucij4 Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Civiliniu kodeksu, Darbo

kodeksu, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir

mokslo ministerijos teises aktais biudZetiniq istaigq, Siauliq rajono savivaldybes tarybos priimtais

sprendimai s bei lop5elio-darZelio nuostatais.

Lop$elio-darZelio veikla planuojama rengiant strategini plan% metinius veiklos planus,

komandq veiklos planus, ilgalaikius grupiq veiklos planus, meninio ugdymo, Vaiko gerovds

komisijos veiklos planus, metiniq biudZeto programq sqmatq projektus. Ugdymo(si) planavimo

sistema grindZiama Priesmokyklinio ugdymo bendr4ia progrcm4 Ikimokyklinio amZiaus vaikq

pasiekimq apra5u ir lop5elio-darZelio parengta ikimokyklinio ugdymosi programa ,,MaZais

Zingsneliais link didelio kelio". Ugdymo turinys nuo 2018 m. planuojamas informacineje sistemoje

,,Mtsq darZelis". Lop5elio-darZelio veikla pletojama siekiant Svietimo turinio ivairoves, sudarant

daugiau galimybiq ugdytiniq, tevq ir socialiniq partneriq iniciatyvoms, ugdymo turini papildant

sveikat4 stiprinandios mokyklos programa, ivairiomis prevencindmis programomis bei M.

Montessori ugdymo metodika. Bendruomene vykdydama veikl4 igyvendina Geros mokyklos

koncepcijos nuostatas. Ugdymo kokybes pokydius parodo nuolatinis vaikq pasiekimq augimas.
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Stipriausios sritys: vaikq kasdieninio gyvenimo igUdZiq formavimas, santykiai su suaugusiais ir
bendraamZiais, savigarb4 aplinkos paZinimas. Siekeme, kad Lop5elyje-darZelyje kiekvienas
jaustqsi i5girstas ir svarbus, ugdymo turinys bltq kontekstualus ir auginantis. 2019 metq veiklos
tikslai igyvendinti laikantis Lop5elio-darZelio tradicijq, ugdymo kryptingumo bei Zmogi5kqfq

vertybiq.

Lop5elyje-darZelyje veikia 9 grupes. 2019 m. rugsejo 2 d. duomenimis, lop5elyje-darZelyje
ugdesi 170 ugdytinq: 30 ankstyvojo amZiaus, 113 ikimokyklinio ir 27 priesmokyklinio amZiaus.
Patvirtinti 42 darbuotojq etatai: 2L pedagogq ir 2l aptamaujandio personalo. Kolektyvas
subalansuotas (pedagogq amZiaus, asmenybiq ivairove, karq perimamumas). Auk5ta pedagoginio

personalo kvalifikacija: 15 pedagogq, turintys auk5qfi i5silavinim4, 5 metodininko kvalifikacing
kategorijq 3 pedagogai turintys Svietimo (edukologijos) magistro laipsni. Dviejose grupese dirbama
pagal M. Montessori metodq. Organizuojami gerosios patirties sklaidos renginiai, vertinama

lopSelio-darZelio veiklos kokybe. Teikiama Svietimo pagalba, istaigoje dirba 2 logopedai,

visuomends sveikatos prieZiuros specialistas, dietistas. Sudaromos sqlygos neformaliam vaikq
ugdymui, dirba meninio ugdymo mokyojas, neformaliojo ugdymo mokytojas. Veikia Sokiq, dailes,
vokalo b[reliai.

[rengta sporto sale ir muzikos svetaine, kabinetai logopedams, dailes studija. Bendruomend

atvira kaitai ir pokydiams. Lop5elyje-darZelyje skatinamas pedagoginio meishi5kumo augimas.

Sudaromos s4lygos ugdytiniq savaranki5kumo ir savirai5kos pletotei, rupinamasi vaiko fizine bei

psichine sveikata. Nuolatos vertinami vaikq pasiekimai ir paianga. Aktyviai bendradarbiaujama su

socialiniais partneriais. Veikia savivaldos institucijos, metodine grupe, Darbo taryba, Mokytojq
taryba. inicijuojama komandq ir grupiq veikla. Vadovaujantis lop5elio-darZelio isivertinimo,
stebesenos duomenimis formuojama nauja lop5elio-darZelio strategija, bendruomen€ sifllo idejas,

veiklos tobulinimo kryptis, prioritetus. Informacija apie lop5eli-darZeli ir jo veikl4 nuolat skelbiama

internetineje svetaineje adresu: http://www.kursenunykstukas.lt/, ir socialiniame tinkle Facebook

(toliau - FB).

II SKYRIUS
2017-2019 METU STRATEGINIO PLANO VETKSMTNGUMO ANALTZE

Prioritetai Prioritetu iewendinimas
1. Vaiko fizines ir
socialines brandos
stiprinimas telkiant
bendruomeng.

Lop5elio-darZelio bendruomene dideli demesi skiria vaikq sveikatos
ugdymui. Nuo 2002 metq esame itraukti i Lietuvos sveikatq stiprinandiq
mokyklq tinkl4. I ugdymo procesq integruojama sveikatos stiprinimo
programa ,,Sveikatos SaltinOlis". Priklausome respublikinei
ikimokykliniq istaigq darbuotojq asociacijai,,Sveikatos Zelmeneliai".

|staiga dalyvauja ES remiamose programose ,,Pienas vaikams" ir ,,Vaisiq
vartoj imo skatinimas vaikq ugdymo istaigose". PrieSmokyklinej e grupej e

vykdoma socialiniq igudZiq progftrma ,,Zipio draugai". fsitraukeme i
respubliking sveikos gyvensenos ugdymo program4,,Sveikatiada".
Aktyviai dalyvauta rajono, respublikos organizuotose sveikatos
stiprinimo veiklose ir konkursuose. Dalyvauta:,,Sveikuoliq sveikuoliai",
,,Svariq rankq Sokis",,,Sveikadienis",,,Kam5teliq vajus", akcijose

,,Kartq diena", ,,Daug judesi - bfisi sveikas", ,,Mank5tink kojas, kvepuok
Svaresniu oruo', ,,Sveikatingumo pertraukq savait6", ,,AS bdgu", ,,Diena
be automobilio". fsitraukeme i respublikinius projektus: ,,Mes
ruSiuojam", ,,Zeme mano delnuose". Inovatyviai organizuoti
sveikatinimo renginiai lop5elyie-darZelyie: akciios, savaitds, konkursai,



parodos, dienos, pramogos. Sukurti edukaciniai kiemeliai Zaidimrq

aikltelese: ,,VaistaZoliq arbatine", ,,Ziniuko laboratorija" ir t. t. Judumui
skirtomis priemondmis papildytos edukacines erdves. Organizuotas
seminaras pedagogams,,Kimodi" programos taikymas, stiprinant vaikq
psiching sveikat4. Sveikatinimo veiklas istaigoje organizavo Olimpinio
judejimo ir sveikatinimo komandos.

fgyvendinant priemones, ugdandias vaikq gebejimus tausoti sveikat4 ir
elgtis saugiai aplinkoje, pakeisti lauko irenginiai ,,PelddZiukq",
,,Spinduleliq",,,Drugeliq",,,La5iukq" Zaidimq aik5telese. Lauko erdveje
pakeisti visi seni, nesaugfis irenginiai. Parengti projektai ir gautas
finansavimas: respublikinis Olimpines kartos projektas ,,Ateik, judek ir
iveik" (200 eurq), ,,Kybur vybur link Olimpo" (200 eury), ,,sveikatinimo
priemoniq poveikis vaikq taisyklingos laikysenos bei plok5diapedystes
formavimuf' (200 eurq), ,,Mokomds kartu - sportuojame kartu" ( 400
eurq). Siauliq r. savivaldybes aplinkosauginis projektas ,,MedZiai -
Zemes paukSdiai" (250 eurq), ,,Augu su krep5iniu" (300 eury). Gautos
le5os panaudotos lauko Zaidimq aik5teliq papildymui. 70 proc. tevq
(globejq) aktyviai isijunge i sveikatinimo priemoniq planavim4 ir
igyvendinim4, bendradarbiauj a, dalyvauj a anketinese apklausose, teikia
pasi[lymus, uZtikrina ugdymo testinuma Seimoie.

2. Kokybi5kas vaikq
poreikius ir amZiq
atitinkantis
ugdymas(is).

Siekiant uZsibreZtq tikslq kuriamos programos, projektai, planai, kuriuos
reng6 ir vykde direktoriaus isakymu sudarytos laikinos ir nuolat
veikiandios darbo grupes. Siekiame, kad laikas, praleistas Lop5elyje-
darlelyje b[tq saugus, prasmingas. Sekmingai igyvendinama Lop5elio-
darZelio ikimokyklinio ugdymo programa ,,MaZais Zingsneliais link
didelio kelio" ir prie5mokyklinio ugdymo(si) bendroji programa.
Ugdymo kokybes pokydius parodo nuolatinis vaikq pasiekimq augimas.
Stipriausios sritys: vaikq kasdieninio gywenimo igfldZiq formavimas,
santykiai su suaugusiais ir bendraamZiais, savigarba, aplinkos paZinimas.
Grupiq aplinkos pasipilde ugdymo(si) priemonemis: isigyta knygq, stalo
Zaidimq, Zaislq, priemoniq eksperimentavimui, meninei veiklai, kalbiniq
gebej imq pletotei, smulkiaj ai motorikai. Optimaliai i5naudoj amos grupiq
erdves vaikq veiklai. Su ugdytiniais dalyvauta projektuose:
respublikiniuose,,Auskim, auskim Lietuvos Simtmedio juost4",,,Eglute
Simtmediui",,,Mes ruSiuojam", tarptautiniame projekte,,Eilera5tis
Lietuvai". Skatinant vaikq mening savirai5k4 bei individualiq gebejimq
raiSkos pletojim4, rengtos vaikq ir teveliq parodos Kur5enq Sv. Jono
krikStytojo baZnydioje, Kur5enq Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikq
literaturos skyriuje,,,Gintarineje vaistineje". Dalyvauta Olimpines
akademijos organizuotame olimpinio pie5inio konkurse ,,Mes
sportuojame", respublikiniuose ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo grupiq vaikq kurybiniq darbq parodose ,,Ra5au Zodi Lietuva",
,,AdiU, kad esi Salia". Organizuota viktorina protq m[5is ,,MaZrdtl
Lietuvaoo. Jos metu vaikai pletojo savo patirti ir bendravo su kitq
lop5eliq-darZeliq ugdytiniais. Didelis demesys skiriamas vaikq
socializacijai. Organizuotos pilieti5kumo, aplinkos paZinimo akcijos:

,,Atmintis EWd', skirta sausio 13 d. ivykiams prisiminti,,,Apkabinkime
Lemg",,,Linkej imai Kolumbij ai", socialinej e akcij oj e,,UZkr6sk gerumu",

,,Pasveikink praeivi su Lietuvos valstybes Simtmediu" ir kt. Atlikti
tyrimai,,T6vq ir logopedq bendradarbiavimas lop5elyje-darLelyje
,,Nyk5tukas", ,,Ikimokyklinio ugdymo pedagogq veiklos kokybes
vertinimas". Atlikta apklausa. i5siai5kinta. tevu ir logopedu nuomond



apie logopedines pagalbos teikim4 vaikams, turintiems kalbejimo ir
kalbos sutrikimq, i5analizuoti ir numatyti pedagogq ir tevr+

bendradarbiavimo ypatumai. Siekiant ugdymo kokybes sudarytos
galimybes pedagogams rinktis tobulinimo seminarus ir dalintis profesine
informacija. Lop5elio-darZelio pedagogai parenge ir pristate 16

prane5imq rajoniniuose ir respublikiniuose seminaruose, dalyvauta
konferencijose. Organizuota tradicine regionine konferencija,,Mes
mokomes vieni i5 kitq", tebetiltas, taikant IKT, su MaZeikiq lop5elio-
darZelio,,Bituteoo pedagogais. Respublikineje parodoje pristatytas
stendinis prane5imas ,,Priemonds ir veiklos, skirtos vaikq kalbiniq
gebejimr4, bendrqjq ir dalykiniq kompetencijrl ugdymui ir daromos
paZangos vertinimui bei tevq isitraukimo i ugdymq ir paZangos
pamatavim4 organizavimui'..

3. Seimos ltraukimo i
ugdymo proces4

sistemos tobulinimas,
teikiamq paslaugq
kokybes didinimas ir
ivairoves pletra.

Tevai itraukti i lop5elio-darZelio strateginio 2017-2019 metq plano

igyvendinim4 nuolat dalyvavo bendruose renginiuose, i5vykose,
akcijose, konkursuose ir pan. (,,Ilgiausias kiliminis takas Lietuvoje i5

antriniq Zaliavq", ,,Baltas miestas", ,,Sveiki vaikai Svariame mieste",

,,Molilgq paradas", ,,Karhl su Seima dZiaugiames Ziema", ,,Kaziuko
mug6", ,,Futbolo fiesta", ,,Bdgimas Ventos paktante", ,,Rieda ratai
rateliukai" ir t.t.).
Atlikta tevq (globejq) apklausa apie istaigos veiklos vertinim4, paslaugq

kokybg bei tolimesn6s strategijos numatym4.
Tevai skatinti aktyviai veikti lop5elio-darZelio tarybos veikloje, kelti
klausimus, siulyti ivairius sprendimo budus ir pan. Kelet4 karq teike
pra5ymus Siauliq rajono savivaldybes administracijai del istaigos
infrastruktriros gerinimo, pritare leSq skyrimui isirengiant sporto salg,

lauko treniruokli bendruomenei, isigyjant lauko Zaidimo aik5teles bei

isirengiant universalia lauko sporto aikStp.

III SKYRIUS
STRATEGINE ANALIZE

I5orinds a nkos analizd
ISorin6s aplinkos anahzb

Politiniai-teisiniai veiksniai.
Lop5elis-darZelis yra biudZetine istaiga, viesasis juridinis asmuo, veikl4 grindZianti

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Civiliniu kodeksu,
Darbo kodeksu, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, biudZetiniq istaigq, Siauliq rajono savivaldybes

tarybos priimtais sprendimais bei Lop5elio-darZelio nuostatais. Veikla Lopielyje-darZelyje
planuojama rengiant strategini ir metinius veiklos planus, metiniq biudZeto programq s4matq

projektus. Ugdymo(si) planavimo sistema grindZiama Priesmokyklinio ugdymo bendrqia
programa, Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apra5u Lop5elio-darLelio parengta

ikimokyklinio ugdymosi programa ,,MaZais Zingsneliais link didelio kelio". Lop5elio-darlelio
veikla organizuojama vadovaujantis darbo tvarkos taisyklemis bei kitais Lop5elio-darZelio

vidaus dokumentais. Bendruomend vykdydama veikl4 fgyvendina Geros mokyklos koncepcijos

nuostatas, patvirtintas Svietimo ir mokslo ministro isakymu 2015 m. gruodZio 21 d. Nr. V-I308.
2020 metais planuojama atnaujinti Lop5elio-darZelio ikimokyklinio ugdymo program4, kuri
atitiktq Lop5elio-darZelio bendruomenes poreikius ir ltkesdius.

Ikimokyklinio ugdymo sektoriuje, valstybes nares igyvendindamos ,,ET 2020* susitare

didinti ugdymo procese dallvaujandiq vaikq skaidiq, ugdymo paslaugq prieinamumq kokybg,

ilteklius. tobulinti valdyma. Sudaromos s4lygos bendradarbiauti, keistis patirtimi, ugdant vaikuq.



Lietuvos kontekstas.
Lietuvos paZangos strategijoje ,,Lietuva 2030* i5skirtos paiangai svarbios vertybes -

atvirumas, kflrybingumas, atsakomybe. Taip pat minimos trys svarbiausios paZangos sritys -
ekonomik4 visuomend ir valdymas. Pokydiai yra bttini, tai padetq itvirtinti kiekvieno asmens ir
visuomenes vertybinius siekius. Lietuvos paiangai svarbios vertybes paveike ir Lop5elio-
darZelio strateginio bei metinio veiklos planq rengim4.
Ekonominiai veiksniai.

Tarptautinis kontekstas.
ES ir kitos tarptautines finansines paramos le5omis finansuojamq investicijq projektq

igyvendinimas, sudaro galimybes kaitai, inovacijoms, patirties mainams.
Lietuvos kontekstas.

Vyriausybes i Slaidq politikos prioritetai 20 | 9 -2021 metai s :

o Vyriausybes vykdomq reformq igyvendinimas, siekiant esminiq pokydiq Svietimo ir
mokslo, sveikatos apsaugos, socialinio draudimo, inovacij q srityse;

o darbo uZmokesdio padidinimas valstybes ir savivaldybiq istaigq ir instituciiq
darbuotojams;

o Svietimo ir mokslo srityje ap\e 96 mln. eury skirti pedagogrl, destytoiq, mokslo
darbuotojq ir tyrejq atlyginimams padidinti.
Siauliq rajono savivaldybei ekonomikos ir verslo pletros srityje aktualu: sumani ekonomika -
gebanti konkuruoti, auk5tq prideting vertg kurianti, grindZiama Ziniomis, inovacijomis, verslumu
ir socialiniu atsakingumu bei augimu. Siauliq rajone esandios Svietimo fstaigos turi didelg
reikSmg Siauliq rajono ekonomikos, mokslo, verslo pletotei. Kuriant Ziniomis gristq ekonomik6
tikslinga i5naudoti turim4 intelektini kapitalq sudarant s4lygas tenkinant auk5to lygio,
bendruomenes poreikius. Btitina, skatinti besimokandiqjq kurybi5kum4 bei Zingeidum4.

Tiesiogines itakos Lop5elio-darLelio veiklai turi ir skiriamos leSos. Mokymo le5q pakanka
ugdymo planui igyvendinti, minimaliems pedagogq kvalifikacijos tobulinimo poreikiams,
mokymo priemonems, edukacinei veiklai. Savivaldybes biudZeto le5q aplinkai pakanka b[tinoms
i5laidoms finansuoti. }dailat skiriama le5q informaciniq komunikaciniq technologrjq diegimui,
ugdymo proceso tobulinimui.
Socialiniai veiksniai.

Nacionalines paZangos programoje teigiama, kad svarbu yra maZinti skurd4 ir socialing
atskirt!. Svietimo istatyme akcentuojamos galimybes dalyvauti ikimokykliniame ir
prieSmokykliniame ugdyme socialines rizikos Seimq vaikams, pletojama Svietimo pagalba,

socialine parama, sveikatos prieZiuros paslaugos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus

vaikams.
Vaiko teisiq apsaugos istatymo pakeitimai igalina visuomeng bfiti pilieti5ka ir nepakandia

smurtui. Kuriama bendra sistema, kuri padetq greitai ir profesionaliai reaguoti, padeti Seimai ir
vaikui. Svietimo lstaigos igalintos plesti Vaiko geroves komisijq veikl4 ir funkcijas, pletoti
itraukioio usdymo nuostatas.

Technologiniai veiksniai.
Kuriant modemi4 ekonomik4, teigiam4 poveiki daro Ziniq igijimas. Lietuvos inovacijq

pletros 2014-2020 m. programoje teigiama, kad inovacijq pletros pagrindas - nenutrukstamas

mokslas ir studijos. Nuolatos populiarejandios internetines platforrnos, daro itaka visuomenOs

poreikiams. Informacines ir komunikacines technologijos vis labiau veikia m[sq gyvenim4,

dokumentq valdymo procesus, ugdym4 ir ugdymo(si) metodus.
Lop5elio-darZelio gyvenimas jau neisivaizduojamas IKT. Naudojamas elektroninis dienynas

,,M[sq darZelis'., elektronine - centralizuota vaikq priemimo i istaigq sistema, elektronine

dokumentq valdymo sistema,,Avilys". Spardiai keidiantis visuomenei bei technologijoms kinta
poZitris i ugdymq, vaikq ir jo poreikius. Siandieninis pedagogas privalo gebeti naudotis IKT, tai
taupo laikq o ugdymo proces4 paverdia prasmingesniu ir gilesniu, suteikia naujq galimybiq.

LopSelyje-darZelyje kuriama informaciniq technologijq naudojimo sistema: irengtas bevielis
internetas, naudoiamasi mokiniu ir pedagogq registrq sistemomis, pedagogq darbo vietose yra
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kompiuteriai, 5 vaizdo projektoriai. Lop5elyje-darZelyje esanti, informaciniq technologijq baze ir
idiegtos IKT, vis labiau veikia ugdymo(si) procesq viding bei i5orinE komunikacijA padeda
kasdienineie veikloie.

IV SKYRIUS
VEIKLOS STRATEGI.IA

FILOSOFIJA

Drauge su Seima- artyn vaiko
YIZIJA

Atvira, atsakinga ir saugi istaiga, kurioje gera ugdytis, kurti ir dirbti kartu.

MISIJA

Puoseleti vaiko unikalumq sveikat4, santykius su Seima. Tenkinti ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymosi poreikius, taikant Siuolaikines ugdymo strategijas,

sudarant lygias galimybes visiems ugdymo(si) proceso dalyviams.

Vidinds aplinkos analiz6.
Stipryb6s Galimybds

- Nuolatinis istaigos veiklos bei ugdymo
proceso planavimas ir tobulinimas;

- Bendruomends atvirumas pokydiams bei
partnerystei ;

- M. Montessori metodo taikymas ugdymo
procese;

- Neformaliojo ugdymo ivairove;
- Lop5elio-darZeliovaidmuovietos

bendruomeneje;
- Profesionalfis ir motyvuoti pedagogai;
- Lop5elio-darZelio tradicijq puoselejimas.

- Galimybedalyvautitarptautiniuose
projektuose, susipaZinti su uZsienio Saliq
ugdymo patirtimis;

- Komunikacijai efektyviaui5naudoti
elektronini dienyn4;

- Stiprinti ir plesti bendradarbiavim4 su

socialiniais partneriais;
- Skatinti ir pletoti savanorystes idejas;
- Tobulintinas lop5elio-darZelio ivaizdis

(lop5elio-darZelio logotipas, intemetine
svetaind, veliava);

- Lop5elis-darZelisisiktrrgsstrategi5kai
patosioie vietoie.

Silpnyb6s GrOsmOs

- Nepakankamai i5pletota lop5elio-darZelio ir
Seimq partneryste;

- Tr[kstama pagalbos vaikui specialistq

(specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo

ir mokyojo padejejo etatq);

- IKT panaudojimas ugdymo procese;

- Tobulintina lop5elio-darZelio ugdymo(si)

aplinka ir infrastruktrira (vidaus patalpos, ir
jq panaudojimas, susidevejgs vamzdynas,

santechnika, Sildymo sistema);

- Lauko Zaidimq erdves nera i5baigtos (tr[ksta
saugios lauko grindq dangos, reikalingas

pavesiniq stogq remontas).

- Letejanti ekonomika;

- Didejantis jaunq Seimq judumas;

- Darbuotojq etatq maZinimas;

- Daugeja vaikq, turindiq ugdymosi sunkumq;

- Senstanti pedagogq bendruomene;

- Trfikstamajaunqspecialistq;
- Konkurencija tarp ikimokykliniq ugdymo

istaigq ir besikuriandiq daugiafrrnkciniq

centry;

- Gaunamas finansavimas riboja lop5elio-

darZelio galimybes.

8
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VERTYRES

o Atsakomybe - lyderyste siekiant pokydiq ir aukSdiausiq veiklos standartq taikymas;

o Atvirumas - gebeiimas priimti naujoves, toleranti5kumas ivairioms patirtims, pokydiams,

tarpusavio santykiq palaikymas ir skatinimas;
o Savanoryste - daliiimasis pozityvumu, pagalba kitiems;
o K0rybingumas - gebeiimas kurti nauias ir veiksmingas idejas;
o Kompetencifa- nuolatinis tobuleiimas ir inovatyviq ideiU taikymas;
. Pagarba - dideliam ir maZam, asmens unikalumo puoseleiimas.

V SKYRIUS
YEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UZDAVINIAI

1. Strateeinis tilrslas. Svietimo paslaugr; prieinamumo kiekvienam ir ugdymo turinio
kokyb6s gerinimas, siekiant vaiko asmenyb6s flgties.

Aktualizuojamas ir personalizuojamas ugdymas ir ugdymo turinys pagal lop5elio-darielio

ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas, atsiZvelgiant i vaiko individualius gebejimus

ir poreikius, siekiant saugumo ir aukStesnes ugdymo kokybes.

I. PRIORITETAS. Ugdymo paslaugg kokybds gerinimas.
1.1. TIKSLAS. Pletoti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo paslaugas.

1.1.1. UZdavinys. UZtikrinti ugdymo turinio ivairovg ir integralum4, ugdant sekming4 vaik4.

1.1.2. UZdavinys. Skatinti tevtl (globejq) ir socialiniq partneriq iniciafias, savanorystg,

s4lygojandias ugdytiniq patirties ivairovg ir ugdymo ttrinio kontekstualum4.

1.1.3. UZdavinys. UZtikrinti pedagogq profesiniaugimq garantuojanti auk5tos kokybes ugdymq.

2. Strateeinis tikslas. Kurti bendruomen6s poreikius atitinkaniias erdves.
Lop5elyje-darZelyje praleidZiamas laikas - prasmingas, idomus, saugus, nes tai yra visos

bendruomenes gyvenimo dalele. Planuojamos ir kuriamos bendruomen6s nariams patogios erdves -
bendravimui, bendradarbiavimui, pritaikytos ir kasdieniniam darbui. Tikslingai sukurta ugdymo(si)

aplinka orientuota i aktyvi4 vaiko veiklq, skatins smalsum4, tyrineti, paiinti, judeti ir sveikai augti.

II. PRIORITETAS. Patrauklios ugdymui(si) lopSelio-daZelio materialin6s baz0s kiirimas.
2.1. TIKSLAS. Atnaujinti istaigos pastato infrostrukttr4 bei lauko erdves.

2.1.1. UZdavinys. UZtikrinti saugias, higienos nornas atitinkandias darbo, ugdymo(si), s4lygas.

2.1.2. UZdavinys. Teikti parai5kas ir igyvendinti projektus, kuriant saugiq ir moderniq ugdymo(si)

aplinkq.

2.1.3. UZdavinys. Turtinti lauko Zaidimq erdvdse vaikq tyrinejimo, klrybi5kumo ir sveikatos

gebejimq pletotei.

VI SKYRIUS
STRATEGIJOS REALIZAVIMAS

L. Strateginis tikslas. Svietimo paslaugq prieinamumo bei ugdymo turinio kokybes gerinimas,

siekiant vaiko asmenybes ogties.

1.1. Tikslas. Pletoti yklinio ir prie5mokyklinio ugdymo paslau

1.1.1. Uidavinys. Uitikrinti usdymo turinio ivairovg ir integralum4, ugdant sdkming4 vaikl.

PRIEMONf
Pasiekimo

indikatorius
Pasiekimo laikas Atsakingi2o2o | 2o2t 2022
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1.1.1.1. UZtikrinti
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo teikim4.

fsteigti papildom4
ankstyvojo
amiiaus grupg.

170 190 190 Administracija

1.1.1.2. Didinti
ugdymo turinio
integralum4.

Papildyti ugdymo
proces4
alternatyviais
ugdymo metodais
Kiekvienas
pedagogas per
metus savo veikloje
taiko ne maZiau
kaip du inovatyvius
ugdymo metodus.

2 4 6 Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai

1.1.1.3. Ugdymas
naudojant IKT.
Naudoti
informacines
komunikacines
technologijas
ugdymo procese.

[kurti inovatyvi4
edukacing

,,Atradimq-
tyrinejimq" erdvg.
Gerinti ugdytiniq
pasiekimus
naudojant
informacines
komunikacines
technologiias.

I Administracija

fsigyti plan5etiniq
kompiuteriq.
ugdytiniq
paZintines
kompetencijos
pletotei

5 l0 5

[sigyi vaizdo
projektorius
ugdymo reikmems
(kiekis nurodomas
vienetais) sakytines
ir ra5ytines kalbos
pletotei serinti

2 2 2

1.1.1.4. Gerinti
Svietimo pagalbos
teikim4
ugdyiniams.

Teikti savalaikg
Svietimo pagalb4
vaikams
turintiems
specialirtrjq
ugdymosi
poreikiq. Stebeti ir
fiksuoti vaikq
paZang4, teikti
pagalb4 vaikui,
konsultacijas
Seimai,
personalizuoti

Per metus Per metus Per metus
eigoje

Direktorius
VGK
Logopedai
Pedagogai
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ugdym4.
Rengtipagalbos
vaikuiplanus pagal
Siauliq pagalbos
tamybos
rekomendaciias.

1.1.1.5. Atnaujinti
ikimokyklinio
ugdymo program4
,,MaZais
Zingsneliais link
didelio kelio".
Siekti, kad
programos turinys
atlieptq Siuolaikinio
ugdymo
tendencijas,
bendruomenes
poreikius.

Atnaujinta
ikimokyklinio
ugdymo programa

,,MaZais
Zingsneliai link
didelio kelioo',

orientuota i
nuolating vaiko
paZangos ir
pasiekimq pletotE,
atitinkanti
bendruomenes
poreikius.

I Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai

1.1.1.6. Skatinti
ugdym4(si )
netradicindse
erdvese.
Edukaciniq i5vykq
ir projektiniq
veiklq

igyvendinimas.

Vykdomi projektai
vaikq sveikatos
stiprinimo,
paZinimo, menines
savirai5kos ir
kflrybiSkumo
skatinimui.

9 9 t2 Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai

Dalyvauti
edukacindse
i5vykose ir
projektinese
veiklose uZ

Kur5enu ribu.

Pagal

numatyt4
veiklos
plan4

Pagal

numatyt4
veiklos
plan4

Pagal
numatyt4
veiklos
plan4

I .1.1.7 . Sudaryti
s4lygas vaikq
psichines sveikatos
saugojimo ir
stiprinimo
programq

igyvendinimui
istaigoie.

Realizuojamq
programq skaidius

istaigoje, ugdant
socialini-emocini
intelekt4,
puoselejant vaiko
gerov9.

2
a
J 3 Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai

1.1.1.8. Sudaryti
s4lygas vaikq
saviraiSkos
pletotei.

Tevai (globejai)
patenkinti

istaigoje teikiamo
neformaliojo
Svietimo ivairove.
Pagal poreik!
lopSelyje-darZelyje
veikia ne maZiau
kaip trys bflreliai.

Per savaitg
du
uZsiemimai

Per savaitg
du
uZsiemimai

Per savaitg
du
uZsiemimai

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai
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Dalyvauti ir
igyvendinti
ivairius projektus.
(Mato vienetas
neformaliojo
Svietimo ir
projektinese
veiklose
dalyvaujandiq
vaikq skaidius
procentas nuo
bendrojo
skaidiaus).

50% 60% 60%

1.1.1.9. {staigos
tinklapio ir
socialiniq tinklq
paskyrq
administravimas

Ne maZiau keturi
prane5imai per
menesi

apie vykdom4
iveikla.

Per metus Per metus Per metus Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai

1,1.2. Uidavinys. Skatinti t6vq (globdjq) ir socialiniq partneriq iniciatyvas, savanorystg,
salveoianiias usdytiniu natirties ivairovq ir uqdvmo turinio kontekstualuma.

PRIEMONE
Pasiekimo

indikatorius
Pasiekimo laikas Atsakingi

asmenys2020 202r 2022

1.1.2.1. Pletoti

istaigos ir Seimos

bendradarbiavimo,
konsultavimo
frrnkcijas.

,,Tdvtl
mokykleles"
veikla. Pozityvios
tevystes nuostatq
pletote.

2 renginiai
per metus

3 renginiai
per metus

2 renginiai
per metus

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai

1.1.2.2. Skatinti
tevq (globejq)
lyderystg ir
asmeniniaugim4
savanorystg.

Vyksta tevq
(globejq)
organizuota veikla
ar renginys
vaikams.
Tevq (globejq)
inicijuoti renginiai
lop5elyje-darLelyje
Ne maZiau kaip 2
vnt. per metus.

I, IV
ketvirtis

II, IV
ketvirtis

I, III
ketvirtis

Administracija
Pedagogai

[staigos taryba

1.1.2.3.

Organizuoti
lop5elio-darZelio
bendruomends
Svietim4.

Teikiamos
konsultacijos,
organizuojamos
temines paskaitos.
Per metus vyksta
ne maZiau, kaip du
renginiai.

Pagal
veiklos
plan4

Pagal
veiklos
planq

Pagal
veiklos
plan4

Administracija
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai
Tevai

1.1.2.4. Gerinti
lopSelio-darZelio
bendruomends
komunikacijq.

Gerinti
komunikacij4

istaigoje,
naudojantis
informacines

s0% 60% 80% Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai
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sistemos

,,M[sq darZelis"
teikiamomis
galimybemis.
(prisijungusiq tevq
skaidius
procentais).

1.1.2.5. Sudaryti
s4lygas tevq
(globejq,)
savanorystei.

Auga
bendruomenes
nariq isitraukimas
i lop5elio-darielio
veiklq.
Per metus lvyksta
ne maZiau, kaip
du tevq (globejq)
organizuoti
renginiai
(isitraukusiq tevq
skaidius
procentais).

40%

II, IV
ketvirtis

s0%

I, UI
keftirtis

s0%

I, IV
ketvirtis

Administracija
Pedagogai

[staigos taryba

1.1.2.6. Analizuoti
ir stebeti lop5elio-
darZelio veikl4,
gautus duomenis
naudoti
nuolatiniam
veiklos
tobulinimui,
ugdymo kokybei
gerinti.

Organizuoti
anketines
apklausas, skirtas
lopSelio-darZelio
veiklos
tobulinimui.
Ne maZiau kaip 3
vnt. per metus.

J
a
J J Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai

1.1.3. Uidavinys. UZtikrinti pedagogr; profesini augim4, garantuojanti auk5tos kolryb6s

ugdym4.
PRIEMONE Pasiekimo

indikatorius
Pasiekimo laikas Atsakingi

asmenys
2020 2021 2022

1.1.3.1. Sudaryti
s4lygas pedagogq
profesiniam
tobulejimui.

Dalyvauti
seminaruose apie
individualios
vaiko paZangos ir
pasiekimq
skatinimq vaiko
unikalumo
suvokim4 ir
puoselejim4.
Mato vienetas -
kiekis i5reik5tas
procentais nuo
bendro seminarq
skaidiaus.

30% 30% 30% Direktorius
Mokytojq
taryba
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Dalyvauti
seminaruose

skirtuose
pedagogr4

skaitmeninio
ra5tingumo bei
bendravimo ir
bendradarbiavimo
kompetencijoms
ugdyti.
Mato vienetas -
kiekis i5reikStas
procentais nuo
bendro seminarq
skaidiaus.

30% 30% 30%

Dalyvauti
seminaruose,
skirtose pedagogq
kvalifikacijos
tobulinimui
itraukiojo ugdymo
temomis.
Mato vienetas -
kiekis i5reik5tas
procentais nuo
bendro seminary
skaidiaus.

40% 40% 40%

1.1.3.2. Skatinti
pedagogq
lyderystg, darbo
patirties sklaid4
lop5elyje-darlelyje
bei Salyje.

Dalintis darbo
patirtimi
nacionaliniu
lygmeniu.
Informacijos
sklaida apie
lopSelyje-darZelyje
vykdom4 veikl4 ne

maiiau kaip 3vnt.
per metus.

BalandZio,
spalio
menesiais

Vasario,
rugsejo
menesiais

Vasario,
lapkridio
menesiais

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai

Kiekvienais
metais lopSelyje-
darZelyje
organizuojamas
respublikines
renginys,
profesines
praktikos
aptarimui.

IV ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis

Rengiami bendri
projektai su Salies

pedagogais.

Ne maZiau kaip du
rensiniai per

I, IV
kewirtis

II, IV
ketuirtis

II, IV
ketvirtis
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metus.

1.1.3.3. Stiprinti
pedagoginiq
darbuotojq
profesinio augimo
kultur4.

Tobulinti
pedagogq
kvalifikacij4
pasirenkant
kvalifikacijos
rengini vykstanti
uZ Siauliq rajono
ribq
Per metus ne
maZiau kaip
vienas.

Pagal
kvalifikacij
OS

tobulinimo
plan4

Pagal
kvalifikacij
OS

tobulinimo
planE

Pagal
kvalifikacij
os

tobulinimo
plan4

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Mokytojq
taryba

Sudaryti s4lygas
pedagogams siekti
karjeros ir igyti
naujq
kompetencijq,
kelti kvalifikacing
kategorij4.
(per metus ne

maZiau kaip
vienas pedagogas).

Pagal
atestacijos
program4

Pagal
atestacijos
program4

Pagal
atestacijos
program4

1.1.3.4. Siekti
nuolatinio
pedagogq
profesinio
tobulejimo, telkti
veikli4, atsaking4,
aktyvi4
bendruomeng.

Stiprinti pedagogq
metoding veikl4.
Dalintis patirtimi
lop5elyje-darZelyje
(kolega-kolegai).
Visi pedagogai
reflektuoja savo
patirti ir aptaria su

kolega stebet4
ugdomqj4 veikl4,
teikia pasiulymus,
idejas. (stebimos ir
aptariamos bent
dvi ugdomosios
per pusmeti).

I, IV
ketvirtis

I, IV
ketvirtis

I, IV
kewirtis

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Mokytojq
taryba

l.1.3.5.Inicijuoti
dalyvavim4
tarptautiniuose
projektuose

Teikti parai5kas
projektams.
Ne maZiau kaip
viena parai5ka per
metus.
Siekiama ivairinti
ugdymo procesQ,

atrasti idomiq
ugdymo metodq,
priemoniu ir btrdu.

I ketvirtis I, IV
ketvirtis

I, IV
ketvirtis

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai

2. Strateeinis tikslas. Kurti bendruomenOs poreikius atitinkaniias erdves.

II. PRIORITETAS. Patrauklios ugdymui lop5elio-daZelio materialinds baz6s kfrirnas.

2.1. TIKSLAS. Atnauiinti istaigos pastato infrostruktur4 bei lauko erdves.
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2.1.1. UZdavinys. UZtikrinti saugias, higienos norrnas atitinkandias ugdymosi ir darbo salygas.

2.1.2. UZdavinys. Teikti parai5kas ir igyvendinti investicinius projektus kuriant saugi4 ir modemiE

istaigos aplinkq.

2.1.3. UZdavinys. Turtinti lauko Zaidimq erdves vaikq tyrinejimo, kfirybi5kumo ir sveikatos

gebejimq pletotei.

2.1. TIKSLAS. Atnaujinti istaigos pastato infrostrukt[rq bei lauko erdves.

2.1.1. Uidavinvs. Uitikrinti sauqias" hisienos normas atitinkaniias usdymosi salygas

PRIEMONE Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo laikas Atsakingi
2020 2021 2022

2.1.1.1. UZtikrinti
higienos nornas
atitinkandi4 istaigos
veikl4.

Virtuves stikliniq
blokeliq sienos
remontas.

I Administracija

frengti
dietisto/sveikatos
prieZiiiros biuro
darbuotojo
kabineta.

1

2.1.1.2. uZtikrinti
racionalq istaigos
erdviu panaudoiima.

[rengti pedagogq

kambari.
I Administracija

2.1.1.3. UZtikrinti
ugdomqiq erdviq
atitikim4 higienos
norrnoms ir estetika.

,,Spindulelitl" gr.,

,,PeledZiukq" gr.
prausyklq ir tualetq
remontas.

I 1 Administracija

2.1.2. Uidavinys. Teikti parai5kas ir igrvendinti investicinius projektus kuriant saugi4 ir
moderni4 ugdymo(si) aplink4.

PRIEMONE
Pasiekimo

indikatorius
Pasiekimo laikas Atsakingi

2020 2021 2022

2.1.2.1. Parengti
projekto paraiSk4,
siekiant renovuoti

istaigos Sildymo
sistema ir vandentieki.

Pateikti ne maZiau
kaip vien4 parai5k4
per metus.

1 I I Administracija

2.1.2.2. Parengti
projekto parai5k4

istaigos koridoriq
atnaujinimui.

Parengti ir teikti
paraiSk4
finansavimui gauti,
sukuriant
netradicinE ugdymo
aplink4
,,Sportuojantis
koridorius".

II kewirtis Administracija
Pedagogai

2.1.3. Uidavinys.
gebejimq pletotei.

lauko Zaidimq erdves vaikq tyrinejimo, ktrybi5kumo ir sveikatosTurtinti

PRIEMONE Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo laikas Atsakingi
2020 2021 | zozz
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2.1.3.1. Panaudoti
naturalias gamtos

medZiagas ir antrines
Zaliavas vaikq
tyrinejimo - atradimo
poreikiui tenkinti.

lrengti ,,Basq kojq"
tak4.

I
ketvirtis

Administracija
Pedagogai

Istaigos
bendruomene

frengti sien4

,,Garsq terapija".
I
ketvirtis

2.1.3.2. Atnaujinti
lauko pavesines
sukuriant netradicines
ugdymo aplinkas.

Lauko pavesinese

irengtos kflrybines
veiklos dirbtuves.
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I 1 Administracija

VII SKYRIUS
NUMATOMOS LESOS

LopSelio-darZelio veikla finansuojama i5 Savivaldybes ir Valstybes biudZeto le5q pagal

asignavimq valdytojo patvirtint4 sqmat4. Mokymo le5os skirtos pedagogq ir vaikq ugdymui,

kvilifrtacijai toUutinti, ugdymo priemonems isigyti, ugdytiniq edukacinems i5vykoms organizuoti.

Papildomos le5os i5 remejq, 2 procentai gyventojq pajamr+ mokesdio ir igyvendinant Europos

sqjungos strukt[riniq fondq projektus. Specialiqiq progamr+ le5as sudaro tevq (globejq) ina5ai uZ

maitinim4 ir ikimokyklinio ugdymo reikmdms.

VIII SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IGYVENDINIMO PRIEZIURA

UZ strateginio plano igyvendinimE atsako lop5elio-darZelio direktorius, kuris kontroliuoja ir

stebi, ar istaiga igyvendina strateginius tikslus ir ugdymo programas, ar darbuotojai efektyviai

vykdo suderintus uZdavinius ir priemones.

Lop5elis-darZelis kasmet rengia metini veiklos plan% kuriame pagal rezultatq rodiklius

planuoja priemones 20201022 metq strateginiams tikslams pasiekti.^ S, strateginio plano vykdymo rezultatais lop5elio-darZelio bendruomend supaZindinama

kasmet, prasidejus naujiems metams.
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