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I SKYRIUS
VEIKLOS KONTEKSTAS

Siauliq lop5elis-darZelis ,,Pupq pedas" (toliau - lopSelis-darZelis) yra Siauliq miesto

savivaldybes biudZetine istaiga. Lop5elio-darZelio pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdynro

grupes istaiga. LopSelis-darZelis vykdo ikimokyklinio ir specialiqiq ugdymosi poreikiq turinticnrs

vaikams pritaikytas ikimokyklinio ugdymo programas. {staigos 2022-2024 metq strateginis veiklos
planas yra svarbiausias lop5elio-darZelio veiklos planavimo dokumentas, kuris apibrdLia veiklos

kryptis, strateginius tikslus, uZdavinius ir jq igyvendinimo priemones bei laukiamus rezultatus,

padeda efektyviai organizuoti lop5elio-darZelio veikl4, telkti bendruomeng aktualioms problemoms

sprgsti, numatyti kaitos pokydius bei vystymo(si) kryptis.
Lop5elis-darZelis savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos paZangos

strategija ,,Lietuva 2030", Valstybine Svietimo 2013-2022 metq strategija, Lietuvos Respublikos

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

konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu, Lietuvos Respublikos

Vyriausytes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais, Siauliq miesto

savivaldybes tarybos priimamais sprendimais, Geros mokyklos koncepcija, Siauliq miesto vaiko
lgties koncepcija, teisds aktais, dokumentais, reglamentuojandiais ikimokyklini ugdymq, kitais

Svietimui aktualiais dokumentais, Siauliq vaikq lopSelio-darZelio ,,Pupq pedas" nuostatais.

|staigos vizija - novatori5ka, Siuolaiki5ka ugdymo istaiga, kurioje ugdomas sveikas, saugus

ir laimingas vaikas.

fstaigos misija - besimokanti institucija, tevq pagalbininke, suteikianti kokybiSkas ugdymo

paslaugas.

LopSelis-darZelis siekia ugdl.tiniq ugdymo(si) sekmes, ugdym4 grindZia pamatinemis

humanistinemis vertybdmis, savo veikloje vadovaujasi lop5elio-darZelio bendruomenes susitarimais

ir mokymusi. Sekmingu lop5elio-darZelio veiklos poZymiu laikomas tinkamas misi.ios

igyvendinimas, t. y. geri ugdymo(si) rezultatai ir prasmingos, isimenandios, prasmingos" kryptingos.
malonios ugdytiniq patirtys.

Lop5elyje-darLelyje susitarta del vertybiq: vaikas (saugus, laimingas, bendraujantis, smalsus.

kuriantis), bendravimas ir bendradarbiqvimas (tarimasis, konstruktyvus dialogas, komandinis

darbas), saugi aplinka (emocine ir fizine aplinka), prioritetq: ugdymo kokybe; patyriminio ugdynro

veiklq integravimas i ugdymo(si) proces4 bei tiksliniq partnerysdiq pletojimas. lstaigoje pasirinktos

veiklos kryptys - vaikq sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos ugdymas; patyriminio

ugdymo STEAM veikla.
Lop5elio-darZelio kultUra formuojama laikantis pagarbos, tolerancijos, pagalbos.

bendradarbiavimo principq, siekiama ugdytiniq sekmes 18 sridiq.
Lop5elyje-darLelyje yra l1 ikimokyklinio ugdymo grupiq, i5 jq: trys - 2 metq amZiaus

vaikq, a5tuonios - 3-5 metq amZiaus vaikq. Ikimokyklinio ugdymo grupes lanko'205 ugdytiniai.
Grupes suformuotos i5 to paties amZiaus vaikq, uZtikrinant vaiko dienoS' ir ugdymo reZimo

fiziologinius ir amZiaus ypatumus bei vaiko ugdymo(si) s4lygas. Formuojant grupes vadovauiamasi

Siauliq miesto savivaldybes tarybos sprendimu del grupiq skaidiaus ikimokyklinio ugdl'rrttr

istaigose.
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Lop5elyje-darLelyje dirba22 pedagogai ir 23 kiti darbuotojai. Pedagogq etatai finansuo.lanri
i5 mokymo le5q ir Savivaldybes biudZeto leSq. Kitq darbuoto.jq darbo uZmokestis finansuojanras iS

Savivaldybes biudZeto ir istaigos pajamq le5q.
16 pedagogq turi aukSt4ji universitetini iSsilavinim4,3 - igUq aukStesnj.ii,3 --magistro

laipsni. Atestuota 22 pedagogai:2 - mokytojai/aukletojai metodininkai, l9 - vyresnieji aukle\to.jai. I

- vyresnysis logopedas. I jaunas specialistas neatestuotas. Vidutinis pedagogq amZiaus vidurkis
49,35 metai. 2021 metais auk5tesne kvalif.ikacine kategorija suteikta 3 pedagogams, Siekiarrt
lop5elio-darZelio pedagogq ir kitq darbuotojq profesinio tobulejimo kompetencijq tobulinimo,
tikslingai ir kryptingai igyvendinamas kvalifikacijos tobulinimas.

Vis daugiau tevq pripaZista institucinio ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymo jtakq vaiko
brandai, todel lopSelyje-darZelyje stiprinama savivaldos institucijq veikla, tevai skatinami aktyviai
dalyvauti ugdymo proceso organizavime. Lop5elio-darZelio tikslus ir uZdavinius igyvendinti padcda
lop5elio-darZelio taryba, Pedagogq taryba, Metodine grupe, Vaiko geroves komisija, Grupiq tevq
komitetai.

Vienu i5 pagrindiniq Valstybes ilgalaikes raidos strategijos tikslq yra vykdyti informacinds ir
Ziniq visuomenes pletros program4. Informacines ir komunikacines technologijos vis labiau veikia
ugdymo ir ugdymosi metodus, daro itakq ne.tik ugdymo turiniui. bet ir visam ugdynto prttccsui.
todel tampa svarbiu veiksniu modernizuojant ikirnokyklinio ugdymo istaig4. lstaigoje kurianta
Siuolaikine ugdymo(si) ir darbo aplinka, siekiama ugdymo proceso veiksmingumo. lJgdynio
procese naudojama interaktyvi lenta, projektoriai, irengtos kompiuterizuotos pedagogq, specialistr"l
darbo vietos, veikia bevielis internetas. Nuo 2017 metq pradeta naudoti informacine sistema."MDsq
darZelis". fstaiga turi internetini rySi, interneting svetaing www.pupupedas.tavodarzelis.lt. Nors
technologiniq ir inovaciniq veiksniq sferoje padaryta Lymi palanga, tadiau Sis progresas dar yra
nepakankamas, nauja technika ir jos teikiamos galimybes reikalauja kvalifikacijos, istaigos
darbuotojams stinga kompetencijq veiksmingai taikyti informacines komunikacines technologiias.
kurti ir diegti skaitmenini ugdymo(si) turini.

Lop5elis-darZelis savo veiklE planuoja rengdamas trejq metq strategin! veiklos planq ir
metini veiklos plan4, grupiq metinius ugdomuosius veiklos planus. Ugdomoji veikla ikimokyklinio
ugdymo grupese planuojama vadovaujantis visuminio ugdymo principais, Ikimokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimq apra5u, Ikimokyklinio ugdymo metodinemis rekomendacijomis. [gyvendinama
ikimokyklinio ugdymo programa,,PaZinimo Zingsneliai". Si programa individualizuota ir pritaikyta
kiekvienam vaikui pagal jo poreikius ir gebejimus, todel padeda geriau tenkinti personalinius vaiko
ugdymosi poreikius. Programa pedagogams suteikia galimybg lanksdiau pasirinkti ugdymo turini.
kflrybi5kiau organizuoti ugdymo(si) proces4. I programos ugdymo turini integruojama vaikq
sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa,,Sveikas darZelis", ugdomieji projektai, programos.

fstaigoje atnaujintas vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos apra5as, sukuna tevq
informavimo apie vaiko pasiekimus sistema. UZtikrinant veiksmingq Svietimo pagalbos teikinrq
specialiqjq poreikiq vaikams, siekiant pagerinti jq pasiekimus ir paZang4, susitarta del pagalbos
teikimo vaikui veiksmingumo vertinimo kriterijq.

Lop5elis-darZelis glaudZiai bendradarbiauja su Siauliq pedagogine psichologine tarnyba.
Siauliq miesto ikimokyklinemis ugdymo istaigomis, Siauliq Dainq progimnazija, Siautiq ,.Saulc.s"
pradine mokykla, Siauliq technines kflrybos centru, kitais socialiniais partneriais. Pleto,jamos
tikslines partnerystes STEAM ir sveikatinimo veikloms vykdyti, Dalyvaudami e'l"winning
programoje uLmezgami bendradarbiavimo rySiai su Europos SEjungos Saliq ikimokyklinemis
istaigomis, jq pedagogais, kartu su partneriais i5 Italijos, Turkijos, Lenkijos parengtas Erasmus*
proj ektas,,Euro Montessori".

Finansing ir DkinE veikl4 istaiga planuoja rengdama Mokymo le5q, specialiqjq programrl"
savivaldybes biudZeto sqmatas. Lop5elio-darZelio veikla finansuojama i5 Savii,aldybes. Valstvbcs
biudZeto ir istaigos pajamq le5q pagal asignavimq valdytojo patvirtint4 s4mat4. Papildomos leSos
gaunamos i5 1,2 proc. gyventojq pajamq mokesdio, projektines veiklos.

2020 metais lopSelyje-darZelyje ikurtas STEAM centras. kuris kasmet papildomas naujonris
priemonemis, centre kuriamos naujos vaikq STEAM veiklos zonos. 2020 metais parengta programa
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,,Draugauju su STEAM", kurioje del epidemiologines Salies situacijos dalyvavo tik lopSelio-
darZelio ,,Puptl pddas" ugdytiniai, 2021 metais parengta programa ,,Nuo paprasto iki sudetingo.
Keliauiu sll STEAM". Programoje dalyvavo Siauliq lopSeliq-darZeliq ,,Eglutd", .,Dainelc!""
,,Voveraitd", ,,Rugiagdle", ,,Trys nykStukai", ,,Ziogelis" ugdytiniai, veiklas vede 8 lop5elio-darZelio
,,Pupq pedas" pedagogai ir Siauliq technines k[rybos centro darbuotojai. lstaigos teritori.jo.lc

irengtas STEAM darLas, Vabalq vie5butis, lauko erdve tiriamajai, klrybinei veiklai.2021 rnctais
atlikti kasmetiniai remontai 4 patalpose, irengtas metodinis kabinetas pedagogams.

StiprvbOs b0ssit
. Auk5ti vaikq pasiekimai
. Naudojama informacine sistema ,,M[sq
darZelis"
. KokybiSkas ir inovatyvus vaikq ugdymas,
integruojant STEAM ir projekting veiklas
o fkurtas STEAM centras
. Kryptingas sveikatos ugdymas
. Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo program4

,,PaZinimo Zingsneliai"
. Kvalifikuotas, ilgametg patirti turintis
personalas
. Kompetentingi, norintys tobuleti pedagogai
. Geras emocinis mikroklimatas
. Esteti5ka ir jauki ugdymosi aplinka
. Renovuotas pastatas, atnaujintos lauko
edukacines erdves
. Vyrauja bendradarbiavimas ir partneryste

. Daugeja ugdytiniq su elgesio ir emoci.iq
sutrikimais, kuriems reikalinga kompleksinc
pagalba
. Nepakankamas tevq dalyvavimas lopSelio-
darZelio veikloje
. Pedagogq uZsienio kalbq, IKT igudZiai
. Nepakankami pedagogq komandinio darbo

igudZiai
. Tarptautiniq projektq patirtis
. Siuolaikiniq technologiiq trukumas grupesc
. Fizine grupiq aplinka (grindys)
. LeSq valdymas

Galimvb6s Gresmds
. Kryptingas darbuotoi q profesinis tobulej imas
. Pedagoge kvalifikacijos kelimas
. RySiq su kitornis ikimokyklinio ugdymosi

istaigomis ir socialiniais partneriais pletoj imas
. Specialidq poreikiq turindiq vaikq
ugdymo(si) kokybes gerinimas, teikiamos
pagalbos efektyvumo pamatavimas, specialiq
priemoniq isigijimas
. Prevenciniq programq igyvendinimas
. Naujq edukaciniq erdviq lauke klrimas
. Teve isitraukimas i darZelio veikl4
r Esame tradicijq iSsaugojimas ir naujq
k[rimas
. |staigos ivaizdlio stiprinimas
. TarptautiniU projektq pletojimas,
dalyvavimas programose ir le5q pritraukimas
. Papildomq paslaugq pletimas, atsiZvelgiant i
tevq pageidavimus
. Ef'ektyviai naudojant gaunamas leSas, istaigos
turtinimas ir atnaujinimas

. Pedagoginiq darbuotoiq trtkumas

. Emocinis pedagogo ,,perdegimas" del
ilgalaikio prol'esinio strcso

L. Zemeiantis vaikq sveikatos indeksas
. Didejantis tevq atsakomybes perleidimas
darZeliui ir silpnejantis pedagogo autoritetas
tevq atZvilgiu
. Svietimo reformq nuolatine kaita
. Negatyvi pandemijos itaka bendruomenes
psichosocialinei sveikatai
. Daugeja vaikq su specialiaisiais poreikiais
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Lop5elio-darZelio veiklE priZiEri Siauliq miesto savivaldybes Svietimo skyrius nustatyta
tvarka (finansines veiklos kontrolg vykdo igaliotos valstybes kontroles institucijos ir savininkas:
lopSelio-darZelio higiening ir maisto kokybes prieZi[r4 vykdo Nacionalinio visuomends sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Siauliq departamentas bei Siauliq valstybine maislo ir'
veterinarijos tarnyba; vidaus isivertinim4 organizuoja ir atlieka lop5elis-darZelis).

LopSelio-darhelio strateginis veiklos planas parengtas igyvendinant2Ol5-2024 metq Siauliq
miesto strateginio pletros plano ilgalaikio prioriteto ,,Aktyvi, klrybinga ir atsakinga bendruomene"
strategini tiksl4 - ,,Pletoti inovatyvi4 Svietimo ir kult[ros sistem4, ugdandi4 aktyvi4 ir klrybing4
asmenybg" bei Siauliq miesto savivaldybes202l*2023 metq strateginio veiklos plano strategin! 0l
tiksl4 - ,,UZtikrinti visuomenes poreikius tenkinandiq Svietimo, kult[rros, sporto, sveikatos ir
socialiniq paslaugq kokybg ir ivairovg".

II SKYRIUS
OI TIKSLAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIU TENKINIMAS

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis -. atsiZvelgiant i vaiko galimybes, turim4 patirtj.
vadovauiantis vaiko raidos desningumais, padeti vaikui iSsiugdyi savarankiSkumo. sveikos
gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais pradmenis, paZinti savo Sal! ir pracle'ti

mokytis k[rybiSkumo ir mokejimo mokytis. LopSelis-darZelis, atsiZvelgdamas i ikimokyklinio
ugdymo principus, regioning Svietimo politik4, ugdymo tikslus ir uZdavinius, vaikq norus, tdvq
lfikesdius del vaiko pasiekimq, orientuojasi i svarbiausiq pasiekim4 - vaiko asmenybes brandinim4.
sekming4, nuolating jo ugdymosi paZang4 ir pasiekimus visose l8 pasiekimq sridiq.

LopSelyje-darLelyje kuriama palanki mokymuisi kult[ra, grindZiama istaigos vcrtybcmis.
vykdomas tikslingas pedagogq kvalifikacijos tobulinimas. Siekiant tobulinti ugdomqj4 veikl4 ir
skatinti pedagogq ir tevq partneriSk4 bendradarbiavim4, lop5elyje-darlelyje idiegta infbrmacine\
sistema,,M[sq darZelis".

Rezultato vertinimo kriterij aus pavadinimas ir
mato vienetas

2021-w\
metu faktas

2022-\t\
metU

2023-q1q
metu

2024-qiLt
mctLl

1. Grupiq uZpildymo atitikimas LR
Vyriausybes numaty.tam baziniam grupes
JydZiui (mato vienetas - proc.).

100 100 100 t00

2. Vaikq pasiekimq vidurkiq pokytis:
Sakytines kalbos ugdymosi sritis
RaSytines kalbos ugdymosi sritis
Skaidiavimq ir matavimq ugdymosi sritis
Problemu sprendimo usdymosi sritis

0,54
0,79
0,50
0,58

0,70
0,90
0,70
0,75

0,75
0,92
0,75
0,80

0.80
0,92
0,80
0,8s

3. Ugdytiniams, kuriems nustatyti specialieji
poreikiai ir teikiama pagalba, dalis (mato
vienetas - proc.).

100 100 100 100

5. Socialinio-emocinio ugdymo programoje
dalyvaujandiq vaikq dalis (mato vienetas -
proc.)

20 30 40 40

5. PaZintinese edukacinese veiklose/iSvykose
dalyvavusiq ugdytiniq dalis (mato vienetas -
proc.).

54 55 60 60

6. Sveikatinimo projektuose dalyvavusiq
ugdy.tiniq dalis (proc.) 100 100 100 100
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III SKYRIUS

OI TIKSLUI IGYVENDINTI SKIRTI IZoavTNIAI IR PRIEMoNES
01.01. UZdavinys. fgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programQ, atsiZvelgiant i

kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius bei galimybes, uZtikrinant ugdymo kokybds efekfyvumq.
Skiriant le5as ugdymui ir ugdymosi aplinkai finansuoti, uZtikrinamas lopSelio-darZelio

pagrindines funkcijos - ikimokyklinio ugdymo - vykdymas.
Lop5elyje-darLelyje ugdymas organizuojamas pagal 2018 metais atnau.iintq, pedagogq

parengtE ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymo programQ ,,PaZinimo Zingsneliai". Programa
orientuota i vaikq gebejimq paLinimq ir tobulinim4, vaikq pasiekimq vertinim4. Programa
individualizuota, padeda geriau tenkinti personalinius vaiko ugdymosi poreikius, lankstus ugdymo
turinio pasirinkimas, galimybes pedagogui k[rybi5kai organizuoti ugdymo procesq. fstaigojc
parengta ugdymo kokybes samprata, susitarta del ugdymo kokybes kriterijq, parengtas pagalbos
teikimo vaikui algoritmas, susitarta del pagalbos teikimo vaikui efektyvumo pamatavimo.

{ ikimokyklinio ugdymo turini integruosime vaikq sveikatos saugojimo ir stiprinimo
programos ,,Sveikas darZelis" veiklas, patyriminio ugdymo STEAM veiklas, igyvendinsime
ugdomuosius ir klrybinius eTwinning, sveikatinimo projektus, sveik4 gyvensenq skatinandias
programas ,,Sveikata visus metus", ,,Olimpind karta", ,,Lietuvos maZqjq Zaidynes", ,,[]utboliukas""
,,Sveikatiada". BDdami Aktyvi mokykla isipareigosime 60 min. ir daugiau kasdien vaikams suteikti
fizinio aktyvumo. Dalyvausime paZintinese edukacinese veiklose/i5vykose, du kartus per metus
rengsime grupiq ugdomuosius projektus. Dalyvausime programoje ,,STEAM darZelis".
uZtikrinsime, kad visi 3-5 metq amZiaus ugdytiniai dalyvautq istaigos pedagogq parengto.je
programoje ,,Nuo paprasto iki sudetingo. Keliauju su STEAM", atnaujinsime pedagogq parengtas
programas ,,STEAM ruduo", ,,STEAM Liema",,,STEAM pavasaris", ,,STEAM vasara". Teiksirle
veiksmingq Svietimo pagalb4 gerindami vaikq ugdymosi pasiekimus ir paLangq,, bendradarbiausinre
su sporto centrais stiprindami vaikq psiching ir fizing sveikat4, inicijuosime neformaliojo vaikq
Svietimo STEAM krypties programq vykdym4, pletosime tikslinEs partnerystes STEAM srityje.
Dalyvaudami socialinio-emocinio ugdymo programoje ,,Kimochis", uZtikrinsime, kad kiekvienas
vaikas mokytqsi b[ti pagarbus, atsakingas, atsparus, adaudiantis, malonus ir dr4sus. Linksmq.
itraukiandiq veiklq metu padesime vaikams fgyti pasitikejimo savimi, suprasti savo jausmus ir
tinkamai elgtis ivairiose situacijose.

Priemones:
01.01.01. lkimokyklinio ugdymo programos ,,PaZinimo Zingsneliai" igyvendinimas,
01.01.02. Ugdytiniq specialiqjq poreikiq tenkinimas, Svietimo pagalbos teikimas.
01.01.03. Vaikq sveikatos stiprinimo programos igyvendinimas.
0l.01.04. Veiklq, skirtq patyriminio ugdymo STEAM, igyvendinimas.
01.01.05. Socialinio-emocinio ugdymo programos igyvendinimas.
01.01.06. Ugdymo(si) priemoniq, skirtq STEAM veiklq, socialiniq-emociniq kompetensijq

pletoj imui, isigij imas.

01.02. UZdavinys. Telkti bendruomeng i kvalifikuot4, bendradarbiaujanii4,
besimokanii4 organizacij 4.

Valstybineje Svietimo 2013-2022 metq strategrjoje iSkelti tikslai Lietuvos Svietimui sietini su
i5skirtiniais reikalavimais pedagogams. Pedagogas Salia vaiko - svarbiausias ugdymosi proceso
dalyvis. Todel ypad reikSminga kiekvieno pedagogo asmeninis tobulejimas ir saviugda priimant
pokydius, technologijq vystymQsi ir pasitelkiant geriausias ugdymo strategijas savo darbe. Svarbus
pedagogq motyvavimas profesiniam tobulejimui, kvalifikacijos kelimui. Pedagogams bus sudarytos
s4lygos kolegialiam mokymuisi, mokymuisi darbo vietoje, i mokymosi irrocesus itraukiant
socialinius partnerius, dalinantis gerqa darbo patirtimi. Tobulinsime pedagogq ir kitq darbuoto.iq
infbrmaciniq technologijq, kalbines, profesines ir asmenines kompetencijas pagal valstybiniq ir
savivaldybiq mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdymE organizuojandiq skyriq vedejq,
mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq 2020-2022 metq kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.
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Diegsime skaitmenini ugdymo turini, pletosime nuotolinio ugdymo gebejimus, tobulinsime
pedagogq skaitmeninio raStingumo kompetencij4. Dalinsimes patirtimi STEAM mokyklq tinklo
platformoje STEAM School Label, inicijuosime bendradarbiavim4 su Siauliq miesto Svietinro

istaigomis STEAM srityje. Pletosime lop5elyje-darLelyje palankq mokymuisi mikroklimat4, susietq
su istaigos strateginiais tikslais, pedagogq kvalifikacijos tobulinimo poreikiais, grindZiam4 istaigos
vertybemis. Vaikams rengsime pilieti5kum4, gamtos, etnines kultlros paLinrmq, k[rybi5kum4
skatinandius renginius ir edukacines i5vykas.

Svarbi sekmingo vaiko ugdymo(si) s4lyga - pedagogq ir vaiko tevq bendradarbiavimas.
Bendraudami ir bendradarbiaudami su Seima taikysime formalius, neformalius b0dus ir fbrmas,
pletosime partneri5ko bendradarbiavimo su tevais veiklas, palaikysime tevq iniciatyvas,
Inicijuosime tevq Svietim4 ivairiais ugdymo, sveikos gyvensenos, vaikq psichines sveikatos
klausimais. Skatinsime tevus sistemingai naudotis informacine sistema,,M[sq darZelis".

Siekdami uztikrinti darbo saug4, higieniniq norrnq laikymqsi, atsiZvelgiant i metiniq
pokalbiq rezultatus, bus organizuojami mokymai nepedagoginiam personalui.

0l .02.01. Darbuotojq kvalifikacijos ir kompetencijq tobulinimas.
01 .02.02. Pedagogq ir tevq bendradarbiavimas.

IV SKYRIUS
02 TIKSLAS

LOPSELIO-DARZELIO ,,PUPV PEDAS" MATERIALINES IR TECHNINES BAZES
STIPRINIMAS

Sekmingas ugdymo procesas priklauso ir nuo vidaus ir lauko edukaciniq erdviq kokybes,
LopSelio-darZelio materialine baze nuolat atnaujinama, rDpinamasi, kad patalpos atitiktq higienos
nonnq reikalavimus. Norint sudaryti saugias, sveikas ir funkcionalias ugdymo s4lygas, toliau reikia
gerinti lopSelio-darZelio higienines s4lygas, modernizuoti ugdymo aplinkas Siuolaikinemis ugdymo
priemondmis. Bus stengiamasi atnaujinti lauko edukacines erdves, kurti naujas, suremontuoti grupiq
patalpas, koridorius, isigyti SiuolaikiSkq ugdymo(si) priemoniq, atnaujinti IKT.

fgyvendinus 5i tiksl4 dides lopSelio-darZelio patrauklumas, vaikq saugumas, pageres
ugdymo kokybe.

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato
vrenetas

2021-LUL1

metu f-aktas

2022-q\
metu

2023-$\
metU

2024-qi,q
metq

1. Ugdomosios aplinkos atnaujinimas ugdymo(si)
priemonemis (mato vienetas ML le5q
panaudoi imas procentais).

100 100 100 100

2. Kompiuterines irangos atnaujinimas (matc
vienetas - nupirktu ireneiniu skaidius).

5 2 2 2

3. Suremontuotq istaigos patalpq plotas (matc
vienetas - m2).

70 40 40 40

4. Lauko sporto aikStyno atnaujinimas (matc
vienetas igyvendintq investiciniq projektq
skaidius).

0 0 0 I

5. Atlikta planuotq istaigos edukaciniq erdvir.,

tobulinimo darbu dalis
100 100 100 r00

V SKYRIUS
02 TIKSLUI IGYVENDINTI SKIRTI UZOAVTXIAI IR PRIEMONES

02.01. UZdavinys. Kurti patraukli4, Siuolaiki5kq, atitinkanii4 vaikq poreikius,
ugdymo(si) aplink4.
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Nuolatine ugdymo(si) turinio kaita ipareigoja kurti vaikams 5iuolaiki5k4, patraukliq
ugdymo(si) aplink4, aprlpinant grupes Siuolaikiniais baldais, isigyjant naujq priemoniq.
modernizuojant esamas edukacines erdves. Reikalinga grupese tureti i5maniuosius televizorius.
kuriq deka bus Siuolaiki5kai pateikta ugdymosi medLiaga, skaitmenizuotas ugdymosi turinys,

|gyvendinant STEAM program4 reikalinga irengti edukacines erdves lauke. Informaciniq
technologijq stoka maiina informaciniq Saltiniq naudojim4 ugdymo procese. Tai lemia b[tinybg
isigyti naujq IKT. Sistemingai perZilrima grupiq ir bendro naudojimo patalpq bUkle, planingai
atliekamas jq atnauj inimas.

Priemon6s:
02.0 1 .0 I . Ugdymo(si) priemoniq ikimokykliniam ugdymui isigij imas.
02.01 .02. IKT atnauj inimas.
02.01.03. Dalinio remonto 2 patalpose atlikimas.
02.0 | .0 4. Lop5el io-d arZelio edukaciniq erdviq lauke modernizavimas.

02.02. UZdavinys. UZtikrinti saugiq ir sveikq ugdymo(si) sqlygq sudarymq.
Lop5elyje-darlelyje sudaromos saugios ir sveikos vaikq ugdymo(si) s4lygos. Siekiant ,las

i Slaikyti, bltinas lop5elio-darZelio infrastruktlros atnauj inimas.
Priemonds:
02.02.01. Teritorij os vaizdo stebej imo kamery modemizavimas.
02.02.02. Koridoriq remontas.
02.02.03. Sporto aik5tyno (begimo takq) atnaujinimas.

2022-2024 metq strateginio veiklos plano priedai:
l. 2021-2024 mett4 strateginio veiklos plano tikslq, uZdaviniq, priemoniq, priemoniq iSlaidq

ir produkto kriterijq suvestin0.
2. 2021 -2024 mett l fi nansavimo Saltiniq suvestine.
3. STRAPIS kopija.

SUDERINTA
Siauliq lopSelio-darZelio,,Pupq pddas"
tarybos pirmininke

Eva Jagminaite-Kazlauskiene
2021-12-

ffir
SUDERINTA
Siauliq miesto savivaldybes administracijos
Svietimo skyriaus vedeja

Edita Minkuviene
2021-12-



Metai Tipas Dokumento Nr. Praėjusių m Poreikis Poreikis +1 Poreikis +2 Maks. asign.Planas Asig. valdytojaLėšos Būsena Įvedė Failai

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 289100 337500 343600 351100 0 0 Šiaulių lopšeli 151 Uždarytas Audronė Uikienė

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 91400 91400 91400 91400 0 0 Šiaulių lopšeli 33 Uždarytas Audronė Uikienė

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 1500 1500 1500 1500 0 0 Šiaulių lopšeli 32 Uždarytas Audronė Uikienė

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 2700 2000 2000 2000 0 0 Šiaulių lopšeli 162 Uždarytas Audronė Uikienė

2022 BP_01 BP_01/2021-06-09 334100 318000 323700 330800 0 0 Šiaulių lopšeli 141 Uždarytas Audronė Uikienė

Iš viso: 718 800,00 750 400,00 762 200,00 776 800,00 0,00 0,00



ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 8 ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "PUPŲ PĖDAS"

tūkst. Eur
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Produkto  kriterijaus

pavadinimas, mato vnt.

planas

20
22
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ai

20
23

 m
et

ai

20
24

 m
et

ai

STRATEGINIS TIKSLAS: Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę

Šiaulių lopšelio-darželio "Pupų pėdas" švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa

01 PROGRAMOS TIKSLAS – Ikimokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas.

01 01

01 01 01

19
05

28
62

1

SB 283.9 337.3 343.4 350.9
Ugdytinių skaičius (vnt.) 205 210 205

VB 297.3 276.2 282.0 287.5

SP 86.8 84.3 84.3 84.0 Grupių skaičius (vnt.) 11 11 11

SP(lik)

KT 2.7 2.0 2.0 2.0

Iš viso 670.7 699.8 711.7 724.4
01 01 02 VB 28.9 33.8 34.0 35.5 Tenkinami ugdytinių poreikiai (proc.) 100 100 100

Iš viso 28.9 33.8 34.0 35.5
01 01 03 VB 0.1 0.1 0.1 0.1 Įgyvendinti projektai, programos (vnt.) 5 5 5

11 11 11

20 20 20

01 01 04 SB 0.2 0.2 0.2 11 11 11

2021–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR 
PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
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UŽDAVINYS. Įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo(si) programą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes, užtikrinant ugdymo 
kokybės efektyvumą.

Ikimokyklinio ugdymo 
programos „Pažinimo 
žingsneliai“ 
įgyvendinimas.

Ugdytinių specialiųjų 
poreikių tenkinimas.

Projektų, programų, skirtų 
sveikatos saugojimui ir 
stiprinimui, patyriminiam 
STEAM ugdymui, 
įgyvendinimas.

Grupių, dalyvaujančių programos "Sveikas 
darželis" veikloje, skaičius (vnt.)

Pravesta sveikatos saugojimo ir stiprinimo, 
patyriminio ugdymo STEAM renginių 
(vnt.)

Veiklų, skirtų ugdytinių 
pažintinių, patyriminių, 
socialinių emocinių 
kompetencijų plėtojimui, 
įgyvendinimas.

Grupių, dalyvaujančių STEAM veikloje, 
skaičius (vnt.)



01 01 04

19
05

28
62

1

VB 0.9 0.9 0.9 0.9 100 100 100

VB 1.0 3 4 5

Iš viso 2.0 1.2 1.2 1.2
01 01 Iš viso uždaviniui 701.6 734.8 746.9 761.1

01 02 UŽDAVINYS. Telkti bendruomenę į kvalifikuotą, bendradarbiaujančią, besimokančią organizaciją.

01 02 01

19
05

28
62

1

VB 1.6 1.6 1.6 1.6 5 5 5

SB 0.2 0.0 0.0 0.0 98 99 100

SP 0.3 0.5 0.5 0.5 1

Iš viso 2.1 2.1 2.1 2.1
01 02 02 VB 1.2 1.2 1.2 1.2 11 11 11

98 100 100

Renginių tėvams skaičius (vnt.) 22 22 22
Iš viso 1.2 1.2 1.2 1.2

01 02 Iš viso uždaviniui 3.3 3.3 3.3 3.3

01 Iš viso tikslui 704.9 738.1 750.2 764.4

02 PROGRAMOS TIKSLAS – Lopšelio-darželio ,,Pupų pėdas“ materialinės ir techninės bazės stiprinimas.

02 01 UŽDAVINYS. Kurti patrauklią, šiuolaikišką, atitinkančią vaiko poreikius, ugdymui(si) aplinką.

02 01 01

19
05

28
62

1

VB 1.6 3.0 2.7 2.8
100 100 100

Iš viso 1.6 3.0 2.7 2.8
02 01 02 VB

1.0 0.7 0.7 0.7 Atnaujinta ugdymo priemonių (proc.) 25 25 25

Iš viso 1.0 0.7 0.7 0.7

Veiklų, skirtų ugdytinių 
pažintinių, patyriminių, 
socialinių emocinių 
kompetencijų plėtojimui, 
įgyvendinimas.

Ugdytinių pažintinės  veiklos planas 
įgyvendintas (proc.)

Grupių, dalyvaujančių socialinio-emocinio 
ugdymo programoje "Kimochis", skaičius 
(vnt.)

Darbuotojų kvalifikacijos 
ir kompetencijų 
tobulinimas.

Vienam pedagogui kvalifikacijos 
tobulinimui tenkančių dienų skaičius (vnt.)

 Darbuotojų, patobulinusių kvalifikaciją ir 
kompetencijas, dalis (proc.)

Pedagogų, įgijusių aukštesnę kvalifikacinę 
kategoriją, skaičius (vnt.) 

Pedagogų ir tėvų 
bendradarbiavimas. 

Grupių, naudojančių informacinę sistemą 
"Mūsų darželis", skaičius (vnt.)

Tėvų, besinaudojančių elektroninio dienyno 
sistema, dalis (proc.)

Ugdymo(si) priemonių 
ikimokykliniam ugdymui 
įsigijimas.

Lėšų, skirtų ugdymo priemonėms įsigyti, 
panaudojimas (proc.)

Priemonių, skirtų 
tyrinėjimams, 
eksperimentams atlikti, 
socialiniam-emociniam 
ugdymui plėtoti, 
įsigijimas.



02 01 03

19
05

28
62

1

SB 2.4

SB 0.5 Įsigytas inventorius
SB 0.5 Vykdytos edukacinės veiklos
SB 0.9 Atnaujinta ugdymo priemonių (proc.) 20 15 15

Iš viso 4.3 0.0 0.0 0.0

02 01 04 SP(lik) 2 3 3
SP 5.8 7.9 7.9 8.4

SB
Iš viso 5.8 7.9 7.9 8.4

02 01 05 VB 0.5 0.5 0.5 0.5
2 2 2

SB 0.7
Įrengta vieta STEAM veikloms (vnt.)

1 1 1

Iš viso 1.2 0.5 0.5 0.5
02 01 Iš viso uždaviniui 13.9 12.1 11.8 12.4

02 02 UŽDAVINYS. Užtikrinti saugių ir sveikų ugdymo(si) sąlygų sudarymą.

02 02 01

19
05

28
62

1

KT 0.0 33.5 100

SB
Iš viso 0.0 0.0 33.5 0.0

02 02 03 SP 0.2 0.2
30 30

Iš viso 0.0 0.2 0.2

02 02 Iš viso uždaviniui 0.0 0.2 33.7 0.0

02 Iš viso tikslui 13.9 12.3 45.5 12.4
Iš viso programai 718.8 750.4 795.7 776.8

(1c/1 forma)

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai

STEAM centro 
atnaujinimas

Įsigyta ugdymo priemonių ir IKT įrangos, 
medžiagų

Dalinio remonto lopšelio-
darželio patalpose 
atlikimas.

Suremontuotų patalpų skaičius (grupių, 
koridoriaus remontas) (vnt.)

KT 
(parama)

Lopšelio-darželio žaidimo 
aikštelių modernizavimas.

Modernizuoti žaidimų aikštelių įrengimai 
(vnt.)

Sporto aikštyno (bėgimo 
takų) atnaujinimas.

Modernizuoto sporto aikštyno darbų 
apimtis (proc.)

Teritorijos vaizdo 
stebėjimo kamerų 
modernizavimas.

Pakeistų vaizdo stebėjimo kamerų dalis 
(proc.)

 2021 
metų 

patvirtinti 
asignavim

ai

2022 
metų 

asignavi
mų planas

2023 
metų lėšų 
projektas

2024 
metų lėšų 
projektas



Finansavimo šaltiniai

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 716.1 748.4 760.2 774.8

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 289.1 337.5 343.6 351.1

1.2. Paskolų lėšos PS(SB)

1.3. Programų lėšų likutis SB (LIK)

1.4. Mokymo lėšos VB (ML) 334.1 318.0 323.7 330.8

1.5. Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)

1.6. Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)

1.7.

1.8. Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)

1.9. Europos Sąjungos lėšos ES

1.10. Įstaigų pajamų lėšos SP 92.9 92.9 92.9 92.9

1.11. Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)

2. Kitos lėšos (KT) 2.7 2 35.5 2

2.1. Kitos lėšos (KT) 33.5

2.2 Europos Sąjungos lėšos ES (KT)

2.3 Paramos lėšos (KT) 2.7 2 2 2

Iš viso finansavimas programai  (1 eilutė + 2 eilutė) 718.8 750.4 795.7 776.8

 2021 
metų 

patvirtinti 
asignavim

ai

2022 
metų 

asignavi
mų planas

2023 
metų lėšų 
projektas

2024 
metų lėšų 
projektas

Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šiaulių lopšelis-darželis "Pupų pėdas" 190528621, Dainų g. 88,
Šiauliai

Dokumento pavadinimas (antraštė) 2021-12-30 Nr. S-412 (Dėl 2022–2024 m. strateginio veiklos
plano suderinimo) Ld Pupų pėdas

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-12-30 Nr. VŠ-645
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dalia Zorienė, Direktorė, Šiaulių lopšelis-darželis "Pupų pėdas"
Sertifikatas išduotas DALIA,ZORIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-30 11:23:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-20 11:19:00 – 2023-11-19 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Edita Minkuvienė, Vedėja, ŠVIETIMO SKYRIUS
Sertifikatas išduotas EDITA MINKUVIENĖ, Šiaulių miesto savivaldybės

administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-30 14:11:07 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-12-30 14:11:12 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-04-07 14:12:40 – 2024-04-06 14:12:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19
12:38:08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Signa 2010 (1.2.0.v20200911-9994)

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metadata entry "Reception date" must be specified
Metadata entry "Registration No. of the reception" must be
specified
Metadata entry "Receiver" must be specified
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-12-30
14:34:56)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-12-30 14:34:56 Dokumentų valdymo

sistema Avilys




