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2021-2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (3) 

 

I SKYRIUS 

 VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-325 patvirtino 

2015-2024 metų Šiaulių miesto strateginį plėtros planą, kurio ilgalaikis prioritetas „Aktyvi, kūrybinga 

ir atsakinga bendruomenė“, strateginis tikslas – „Plėtoti inovatyvią švietimo kultūros ir kultūros 

sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę“. Šio plano pagrindu parengtas Šiaulių miesto 

savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas, kurio tikslas - „Užtikrinti visuomenės 

poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę“. 

Įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano minėtą tikslą, parengtas Šiaulių 

lopšelio-darželio „Bangelė“ 2021 – 2023 metų strateginis veiklos planas.  

Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybės švietimo 

strategija 2013-2022 metams, Geros mokyklos koncepcija, 2015-2024 metų Šiaulių miesto 

strateginiu plėtros planu, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programa, Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, 

Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ nuostatais ir kitais norminiais dokumentais. 

Lopšelio-darželio buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartais, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų 

buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-307 „Dėl biudžetinių įstaigų 

buhalterinės apskaitos“ aktualia redakcija, nuo 2021 m. sausio 1 d. lopšelio-darželio buhalterinė 

apskaita vykdoma Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre. 

Lopšelio darželio vizija – moderni, geros reputacijos ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kokybiškai 

ugdanti sveiką ir saugų, smalsų ir tyrinėjantį, pasitikintį savimi, bendraujantį ir bendradarbiaujantį, 

kuriantį vaiką. 

Misija – tenkinant individualius vaikų poreikius teikti kokybiškas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Nuolat tobulinantis, sudaryti sąlygas sveikos gyvensenos, 

ekologijos plėtrai. Būti atviriems pokyčiams, glaudžiai bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir 

šeima, teikti efektyvią pagalbą vaikui ir jo šeimai.  

Vertybės – sąžiningumas, pagarba, šeima, atsakomybė. 

Prioritetinės veiklos kryptys – vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, aplinkosauginis 

švietimas ir ugdymas. Į šias veiklos kryptis yra integruojamos STEAM veiklos, neformalus ugdymas 

(sudaromos sąlygos NVŠ teikėjams vykdyti savo programas). 

Lopšelyje-darželyje veikia 6 grupės: 2 ankstyvojo ugdymo, 3 ikimokyklinio ugdymo, 1 

priešmokyklinio ugdymo. Šiuo metu lopšelį-darželį lanko 112 vaikų. Iš jų ankstyvojo amžiaus 30,  

ikimokyklinio amžiaus 62, priešmokyklinio amžiaus 20. Pagrindinė lopšelio-darželio veikla – 

ikimokyklinis ugdymas. Visiems ugdytiniams, kuriems PPT nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, 

savalaikiai teikiama specialisto pagalba (specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo). 
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Lopšelyje-darželyje maksimalus leistinas pareigybių skaičius - 29 etatai. Lopšelyje-darželyje yra 

pedagogų 14 etatų, kitų darbuotojų 15 etatų. Lopšelyje-darželyje dirba 31 darbuotojas. Iš jų 16 

pedagogų, iš kurių: 5 įgiję auklėtojo metodininko, 1 logopedo metodininko, 3 vyresniojo auklėtojo, 

2 auklėtojo kvalifikacines kategorijas, 1 ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo (muzikos) 

mokytojas, 1 vyr. ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo (dailės) mokytojas, 1 ikimokyklinio 

ugdymo meninio ugdymo (šokio) mokytojas, 1 socialinis pedagogas. Neatestuoti 5 pedagogai. 

Lopšelis-darželis savo veiklą planuoja rengdamas ir įgyvendindamas: trejų metų strateginį 

veiklos planą; metinį veiklos planą; mėnesinius veiklos planus; grupių metinius ugdomosios veiklos 

planus; vaikų ugdymo savaitinius planus. Į ugdymo turinį integruojama vaikų sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo programa ,,Sveikas darželis“, ekologinio ugdymo programa „Vaikas ir gamta“, 

bendruomenės aplinkosauginio ugdymo ir sveikos gyvensenos bei grupių  projektai. 

Kompiuterizuota, prijungtos prie interneto iš viso 15 darbo vietų. Elektroniniu dienynu 

www.musudarzelis.lt  naudojasi ugdytinių tėvai (prisijungimus gavę 100 proc. tėvų). 2020 m. 

lopšelis-darželis pakartotinai pateikė du investicinius projektus: salės, grupių ir miegamųjų grindų 

dangos atnaujinimo ir lauko asfaltuotų takų atnaujinimo. 

Lopšelis-darželis bendradarbiauja su Šiaulių Pedagogine psichologine tarnyba, Šiaulių Rėkyvos 

progimnazija, Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriumi, Šiaulių m. Viešosios bibliotekos Rėkyvos 

filialu, Šiaulių universitetu, Šiaulių rajono Pakapės mokykla ir kt. Šiaulių miesto švietimo 

įstaigomis/organizacijomis. STEAM veiklų vykdymui sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių 

lopšeliu-darželiu „Varpelis“, lopšeliu-darželiu „Pupų pėdas“ ir Šiaulių Dainų progimnazija. Lopšelis-

darželis yra įgyvendinamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 

09.2.1-ESFA-K-728-02-0067 „Lean modelio diegimas Šiaulių m. ikimokyklinėse įstaigose“, 

partneris. 

Lopšelio-darželio veikla finansuojama iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų pagal 

asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Dalis ugdymo proceso finansuojama iš Valstybės biudžeto 

lėšų. Ugdytinių tėvų įmokos panaudojamos lopšelio-darželio ugdymo aplinkų atnaujinimui. 

Papildomos lėšos gaunamos iš laimėtų projektų, rėmėjų,  1,2% paramos lėšų. Lopšelis-darželis turi 

paramos gavėjo statusą.  

Didelis dėmesys skiriamas veiklos įsivertinimui. Lopšelyje-darželyje veikia veiklos priežiūros, 

vertinimo ir įsivertinimo sistema, kuri padeda nustatyti esamą lopšelio-darželio būklę, numatyti 

veiklos gerinimo  perspektyvą,  strateginių siekių įgyvendinimo sėkmę. Finansų kontrolė vykdoma 

pagal lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintas finansų kontrolės taisykles. Lopšelio-darželio 

finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir Šiaulių miesto savivaldybės 

įgalioti asmenys. Veiklą prižiūri Šiaulių miesto Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto departamento švietimo skyrius. 

Darbo grupė, apibendrinusi bendruomenės (pedagogų, kitų darbuotojų, tėvų) atliktą lopšelio-

darželio veiklos vertinimo analizę, išskyrė šias stipriąsias ir silpnąsias lopšelio-darželio veiklos  

puses, išryškino ateities galimybes, grėsmes. 
Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

- Veikla pasižymi stabilumu, atvirumu (nuomonių įvairovei, 

dialogui), nuolatiniu veiklos kokybės siekimu.  

- Mikroklimatas teigiamas, dirba kvalifikuotas personalas. 

- Efektyvus vadovavimas ir lėšų paskirstymas, racionalus 

panaudojimas ugdymo aplinkų atnaujinimui. 

- Vadovai ir pedagogai nuolat tobulinasi, geba diegti 

naujoves, priima pokyčius, vieningai siekia tikslo. 

- Prioritetinių ugdymo sričių (sveikos gyvensenos ir 

ekologinio, aplinkosauginio ugdymo) nuoseklus ir 

rezultatyvus įgyvendinimas. 

- Nepakankama darbuotojų kompetencija 

naudotis IKT, menkos užsienio kalbos 

žinios. 

- Daugėja vaikų turinčių .kalbos, 

kalbėjimo, sveikatos ir elgesio sunkumų. 

- Yra bendruomenės narių, kurie  nėra 

pakankamai atviri pokyčiams. 

- Dalies tėvų abejingumas,  nepakankamas 

domėjimasis vaiko pasiekimais, ugdymo 

procesu. 

 

http://www.musudarzelis.lt/
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- Ugdymo programa, procesas pritaikyti vaikų gebėjimams, 

poreikiams, teikiama švietimo pagalbos specialistų pagalba. 

- Aktyvus bendradarbiavimas su tėvais, vietos 

bendruomene, miesto ir  šalies soc. partneriais. 

- Aktyvus įstaigos veiklos viešinimas. 

 

Galimybės Grėsmės 

- Investicinių ir kitų projektų finansavimas lemia greitesnį 

ugdymo aplinkų atnaujinimą. 

- Yra galimybė panaudoti 1,2% gyventojų pajamų mokestį. 

- Dalyvavimas projektuose įvairina veiklą ir pritraukia 

papildomą finansavimą.  

- Elektroninės erdvės panaudojimas veiklai efektyvinti, 

bendrauti/bendradarbiauti su tėvais.  

- Pedagogų ir kitų kompetentingų 

darbuotojų trūkumas. 

- Lėšų trūkumas darbuotojų kvalifikacijai 

kelti, laukio aplinkoms atnaujinti. 

- Socialinių skirtumų tarp šeimų didėjimas. 

- Sudėtingas kokybiško vaikų ugdymo 

proceso, bendradarbiavimo galimybių 

užtikrinimas dėl Covid 19 situacijos. 

Lopšelio-darželio „Bangelė“ 2021-2023 metų strateginį veiklos planą rengė lopšelio-darželio 

„Bangelė“ direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymu Nr.V-15 (1.6) sudaryta darbo grupė. Lopšelio-

darželio „Bangelė“ 2021 – 2023 metų strateginiam veiklos planui pritarė lopšelio-darželio taryba 

2020 m. lapkričio 12 d. posėdyje.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS (01) IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ 

TENKINIMAS 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 

2020 

metų 

faktas 

2021 

metų 

2022 

metų 

2023 

metų 

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ūgtis pagal 

pasiekimų sritis (vidurkių  pokytis) 
0,72 0,73 0,74 0,74 

2. Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ūgtis pagal 

kompetencijas (vidurkių pokytis %) 

25 27 28 28 

3. Grupių, dalyvaujančių socialinių - emocinių įgūdžių 

ugdymo programose ir socialinių kompetencijų ugdymo 

(SKU) veikloje, skaičius. 

3 3 4 4 

4. Į ugdymo turinį integruojamų sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo, aplinkosauginio ugdymo programų/projektų 

skaičius. 

3 3 3 3 

5. Įsigytų priemonių, ugdymo ir darbo sąlygų gerinimui, 

skaičius (IKT, STEAM). 

14 12 12 12 

6. Mokymų, skirtų darbuotojų kompetencijų tobulinimui, 

tenkančių vienam darbuotojui skaičius. 

6 3 3 3 

7. Kolegialaus mokymosi renginių, skirtų darbuotojų 

kompetencijų tobulinimui, skaičius. 

6 5 5 5 

 

III SKYRIUS 

01 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

01 uždavinys. Vykdyti priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą, užtikrinant sistemingą 

ir veiksmingą pagalbą kiekvienam vaikui.  
Skiriant lėšas ugdymui ir ugdymosi aplinkai finansuoti, užtikrinamas lopšelio-darželio 

pagrindinių funkcijų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, vykdymas, garantuojantis kiekvieno 

vaiko asmenybės ūgtį.  
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Lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ugdymo procesas nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. organizuojamas 

pagal lopšelio-darželio pedagogų parengtą ir 2018 m. atnaujintą ir patvirtintą ikimokyklinio ugdymo 

programą ,,Spalvotu vaikystės taku“. Priešmokyklinio amžiaus vaikai nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 

ugdomi pagal ,,Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“. 

   01 priemonė 

Vaikų pasiekimų gerinimas kokybiškai įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą 

„Spalvotu vaikystės taku“. Reikalingas vaikų ugdymo(si) ir ugdymo(si) aplinkos išlaikymo 

finansavimas 5 ikimokyklinio  amžiaus  grupėms. 

02 priemonė 

Vaikų pasiekimų gerinimas kokybiškai įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą. Reikalingas vaikų ugdymo(si) ir ugdymo(si) aplinkos išlaikymo finansavimas 1 

priešmokyklinio  ugdymo grupei. 

03 priemonė 

Socialinių-emocinių vaikų įgūdžių lavinimo  programos "Kimochis" vykdymas ir dalyvavimas  

socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) veikloje, ikimokyklinio ugdymo grupėse. 

04 priemonė 

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ vykdymas ir dalyvavimas socialinių kompetencijų 

ugdymo (SKU) veikloje, priešmokyklinio ugdymo grupėje. 

02 uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdymo turinio įvairovei, siekiant pagerinti ugdytinių 

pasiekimus.  

Sėkmingam ugdymo programų įgyvendinimui, ugdymo turinio įvairovei užtikrinti, 

reikalingas finansavimas. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį integruojama vaikų 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa 2019-2023 m. ,,Sveikas darželis“,  sveikatos saugojimo 

ir stiprinimo projektai, aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektai.  

01 priemonė 

Vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programos 2019-2023 m. „Sveikas darželis“ 

įgyvendinimas.  Lopšelis-darželis yra įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 

Įgyvendinant programą numatyta kurti integruotą, visa apimančią vaikų sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo sistemą, sveikatai palankią aplinką. 

02 priemonė 
Sveikatos saugojimo ir stiprinimo projektų kūrimas, įgyvendinimas, vertinimas. Lopšelis-

darželis kasmet vykdo projektą „Sveikatos stiprinimas bendruomenėje“. Numatyta įgyvendinti 3 

projektus, užtikrinančius vaikų sveikatos ugdymo kokybę. 

03 priemonė 

Aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų kūrimas ir įgyvendinimas. Lopšelis-darželis 

kasmet vykdo aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektus. Numatyta įgyvendinti 3 projektus, 

užtikrinančius vaikų aplinkosaugos vertybinių nuostatų, palankaus aplinkai elgesio formavimą.  

      03 uždavinys. Darbuotojų kompetencijų tobulinimas. 

  01 priemonė 

Darbuotojų kompetencijų tobulinimas lankant įvairius kvalifikacijos tobulinimo renginius ir 

vykdant mokymąsi lopšelio-darželio viduje apie IKT panaudojimą ugdymo procese, darbą su STEAM 

ugdymo priemonėmis, vaikų sveikatos saugojimą ir stiprinimą, elgesio ypatumus. 

02 priemonė 

Ugdymo ir darbo sąlygų gerinimas įsigyjant ir panaudojant IKT, STEAM veikloms vykdyti 

reikalingas priemones. 

 

IV SKYRIUS 

TIKSLAS (02) STIPRINTI MATERIALIĄ IR TECHNINĘ BAZĘ 
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V SKYRIUS 

02 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

01 uždavinys. Užtikrinti saugią vidaus ugdymo(si) aplinką. 

01 priemonė 

Lopšelio-darželio grupių, miegamųjų ir salės grindų atnaujinimas (pateiktas investicinio 

projekto aprašymas).  

02 priemonė 

Grupių atnaujinimas daliniu remontu, baldais.  

03 priemonė 

Bendrų vidaus patalpų dalinis remontas. 

02 uždavinys. Užtikrinti saugią lauko ugdymo(si) aplinką. 

01 priemonė 

Lauko žaidimų aikštelių atnaujinimas. Įsigyta 2 vnt. vaikų žaidimų aikštelių įrenginių, 

atnaujintos 2 lauko pavėsinės, 2 edukacinės erdvės. 

02 priemonė 

Lauko grindinio aplink lopšelio-darželio pastatą ir įėjimų į pastatą atnaujinimas. 

03 priemonė 

Lauko asfaltuotų takų atnaujinimas (pateiktas investicinio projekto aprašymas). 

 

Veiklos plano priedai 

 

1. Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

2. 2021-2023 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų 

ir produkto kriterijų suvestinė. 

3. STRAPIS kopija. 

________________________ 

 

SUDERINTA                                                      SUDERINTA                                                              

Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“            Šiaulių miesto savivaldybės administracijos     

tarybos pirmininkė                                               Žmonių gerovės ir ugdymo departamento  

                                                                             Švietimo skyriaus vedėja 

                                                                                             

Rita Nemaniūnienė                                              Edita Minkuvienė                                                

2020 -___-___                                                     2020 -___-___                                                                                         

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2020-ųjų 

metų faktas 

2021-ųjų 

metų 

2022-ųjų 

metų 

2023-ųjų 

metų 

1. Įgyvendinti investicinio projekto aprašymai 

(grindų danga, lauko asfaltuoti takai) (vnt.) 
0 0 1 1 

2. Iš dalies atnaujintos vidaus patalpos (baldai, 

remontas) (vnt.) 

7 7 7 7 

3. Atnaujintas grindinys aplink pastatą (%) 0 20 0 0 

4. Atnaujinti įėjimai į pastatą (vnt.) 2 1 3 0 

5. Įrengtos ar atnaujintos lauko edukacinės 

erdvės, takai (vnt.) 

6 2 2 2 


