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2021-2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (09) 

 

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. 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 2020-2022 metų strateginio veiklos plano minėtą tikslą, 

parengtas Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2021-2023 metų strateginis veiklos planas. 

 Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (toliau – lopšelis-darželis) yra Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo. Savo veiklą grindžia LR Švietimo 

įstatymais 54 str. 4 d., 59 str. 8 d. 1 p. ir strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto 

savivaldybėje tvarkos aprašu (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. 

sprendimu T-374), Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. 

įsakymu Nr. A-1475 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimo valdytojų, biudžetinių 

įstaigų veiklos planų formų patvirtinimo“.  

            Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas dvasiniam asmenybės tobulėjimui. Atsižvelgiant į tėvų 

poreikius ir sukauptą ugdymo organizavimo patirtį, prioritetus teikiame šioms ugdymo sritims - 

psichinės ir  fizinės vaikų sveikatos stiprinimui, fiziniam aktyvumui, doriniam ugdymui ir katalikiškų 

vertybių puoselėjimui, pasitelkiant inovatyvius metodus bei priemones. 

 Lopšelyje-darželyje veikia 11 grupių, patvirtintos 45 pareigybės. Ugdomoji veikla 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse planuojama vadovaujantis atnaujinta 

ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės labirintais“, socialine-emocine ugdymo programa 

„Kimochis“. Siekiant kokybiško ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi, vaikų pasiekimai vertinami 

du kartus metuose pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą. 

 Išplėtotas IT naudojimas ugdymo proceso organizavimui. Dalis pedagogų tobulina 

skaitmeninio raštingumo kompetencijas, dalyvaujant Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamame projekte 

„Inovacijos vaikų darželyje“, siekiant gerinti ugdymo praktiką, skatinant pokyčius lopšelyje-

darželyje. 

 Efektyviai ir inovatyviai pritaikant ugdymo turinį vaikų poreikiams ir gebėjimams lopšelis-

darželis siekia tikslinės partnerystės, kasmet praplėsdamas bendradarbiavimą. Pasirašytos 3 naujos 

sutartys su neformaliojo vaikų švietimo teikėjais ir verslo partneriais. 

            Lopšelis-darželis yra Sveikatą stiprinanti mokykla, Aktyvi mokykla, įstaiga yra STEAM 

tinklo narė, lopšelyje-darželyje veikia 8 neformaliojo ugdymo būreliai, sukurtos edukacinės erdvės 

„Emocijų pievelė“, „Vabalų namai“, „Lipu ir skaičiuoju“, skirtos profesiniam orientavimui. Įsteigta 

nauja ankstyvojo amžiaus grupė, dirba kvalifikuoti specialistai, švietimo pagalbos specialistų 

vykdoma veikla suteikia galimybę visiems vaikams gauti kokybišką ugdymą.  
Kitais metais planuojama atlikti vienos grupės renovaciją, pakeisti salės grindų dangą, 

suremontuoti dalį koridoriaus, atnaujinti lauko žaidimo įrenginius bei kurti inovatyvias erdves.  
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Siekdamas tęsti ugdymo(si) aplinkos modernizavimą ir atsižvelgdamas į priežiūrą vykdančių 

institucijų rekomendacijas, lopšelis-darželis 2021-iems metams yra parengęs ir pateikęs šiuos 

investicinius projektus: lopšelio-darželio grupių remonto darbai, laiptinių remonto darbai, edukacinių 

erdvių atnaujinimas, šildymo sistemos prietaisų keitimas, telekomunikacinių inžinerinių tinklų 

atnaujinimas, virtuvės vėdinimo sistemos įdiegimas, vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimas, saulės 

kolektorių įdiegimas, saulės elektrinės įdiegimas. 

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ strateginio plano stebėsenos darbo grupė atliko SSGG analizę, 

įvardijo lopšelio-darželio veiklos stipriąsias ir silpnąsias puses. 

 

SSGG analizė 

Stiprybės 

- Kvalifikuotas nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) organizavimas; 

- Psichinės ir fizinės vaikų sveikatos stiprinimas; 

- Pripažinta bendra įstaigos ir tėvų atsakomybė už vaiko ugdymosi pasiekimus; 

- Partnerystė su kitomis institucijomis; 

- Renovuotas lopšelio-darželio pastatas ir kiemas; 

- Maksimalus grupių vaikų skaičius; 

- Renovuota elektros skydinė, sumontuoti vidaus ir lauko šviestuvai. 

Silpnybės 

- Tarptautinė projektinė veikla; 

- Nepilnai renovuotos grupių patalpos, laiptinės, edukacinės erdvės, šildymo, vaizdo 

stebėjimo sistemos; 

- Neįgyvendinti projektai (dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje COVID-19). 

Galimybės 

- Parengti tarptautinius projektus; 

- Pritraukti ir panaudoti 2 % paramos ir projektų lėšas; 

- Parengti ir įgyvendinti šiuolaikinių technologijų edukacinės erdves, savaitinės ir 

anglų kalbos ugdymo grupės atsiradimas; 

- Sveika mityba, tiekiant ekologiškų produktų vartojimą.  

Grėsmės 

- Nepakankamos investicijos, kuriant inovatyvią ugdymosi aplinką bei 

organizuojant kokybišką ugdymo(si) procesą; 

- Papildomų lėšų remonto darbams atlikti, bendruomenės 2 % paramos lėšų 

pritraukimas. 

 

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

darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2020 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-28 sudaryta darbo grupė. 

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2021-2023 metų strateginiam veiklos planui pritarė lopšelio-darželio 

taryba 2020 m. lapkričio 3 d. posėdyje Nr. 4. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS (KODAS 01) IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

POREIKIŲ TENKINIMAS 
 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2020 

metų 

2021 

metų 

2022 

metų 

2023 

metų 

1. Grupių, kuriose vykdoma ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, skaičius. 

11 11 11 11 

2. Grupių, dalyvaujančių socialinių – emocinių įgūdžių 

ugdymo programoje, skaičius. 

4 5 6 6 

3. Į ugdymo turinį integruojamų programų/projektų 

skaičius. 

7 8 8 8 
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III SKYRIUS 

01 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

01.01. Uždavinys. Vykdyti priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą. 

            Įgyvendinti šį uždavinį siekiama vykdant ugdymo proceso organizavimą pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą „Vaikystės labirintais“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, garantuojant 

kiekvieno vaiko asmenybės ūgtį. 

            Priemonės: 

01.01.01. Vaikų pasiekimų gerinimas, įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą 

„Vaikystės labirintais“ ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.  

           01.01.02. Specialiosios pedagoginės ir socialinės pagalbos teikimas, integruojant programą 

„Kimochis“. 

 

01.02. Uždavinys. Plėtoti ugdymo turinio įvairovę, siekiant pagerinti ugdytinių 

pasiekimus.  
            Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį integruojama dvasinio ugdymo programa 

„Leiskit mažutėlius pas mane“. Integruojami projektai: STEAM, Sveikatiada, eTwining, SKU, 

Sveikatą stiprinančios, Aktyvios mokyklos, fizinio aktyvumo skatinimo programos. 

 Priemonės: 

            01.01.01. Vaikų dvasinio ugdymo „Leiskit mažutėlius pas mane“ programos įgyvendinimas. 

 01.02.02. Tarptautinės programos „Zipio draugai“ vykdymas ir dalyvavimas socialinių 

kompetencijų ugdymo (SKU) veikloje priešmokyklinio ugdymo grupėje. 

            01.02.03. Sveikatos stiprinimo, Aktyvios  mokyklos projektų įgyvendinimas, vertinimas. 

 01.01.04. STEAM programos įgyvendinimas. 

 

01.03. Uždavinys. Darbuotojų kompetencijų tobulinimas. 

          Siekiamybė tobulinti visų darbuotojų kvalifikaciją, sistemingai organizuoti kvalifikacijos 

kėlimo renginius. 

Priemonės: 

01.03.01. Pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijų kvalifikacijos tobulinimas. 

01.03.02. Kitų lopšelio-darželio darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. 

 

TIKSLAS (KODAS 02) MATERIALINĖS IR TECHNINĖS APLINKOS GERINIMAS  

 

 

 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2020-ųjų 

metų 

2021-ųjų 

metų 

2022-ųjų 

metų 

2023-ųjų 

metų 

1. Įgyvendintų investicinių projektų skaičius. 1 2 2 2 

2. Atnaujintų vidaus patalpų skaičius. 3 2 2 2 

3. Atnaujintų vidaus edukacinių erdvių skaičius. 3 2 2 1 

4. Įrengtų lauko edukacinių erdvių skaičius. 4 1 1 1 

5. Savaitinės grupės įkūrimas. - 1 - - 

6. Naujos grupės įrengimas (0-1m.) 1 - - - 

7. Laiptinės remontas, įrengiant keltuvą 

neįgaliesiems. 
- 1 

- - 

8. Anglų kalbos ugdymo grupės įkūrimas. - - 1 - 
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02 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

02.01. Uždavinys. Edukacinių ugdymo(si) aplinkų modernizavimas.  

Siekiant atvirumo pokyčiams ir inovacijoms, nuolat atnaujinamos ugdymo(si) priemonės ir 

aplinka.  

Priemonės: 

02.01.01. Ugdymo(si) priemonių įsigijimas netradicinėms veikloms organizuoti. 

02.01.02. Šiuolaikinių technologijų edukacinės erdvės STEAM mini laboratorijos įkūrimas. 

02.01.03. Savaitinės grupės įkūrimas. 

02.01.04. Anglų kalbos ugdymo grupės įkūrimas. 

02.01.05. Laiptinės remontas, įrengiant keltuvą neįgaliesiems. 

             

02.02. Uždavinys. Užtikrinti saugią ugdymo(si) aplinką. 

            Priežiūrą vykdančios institucijos nurodo, kurias sritis reikia atnaujinti: grupių patalpas, lauko 

priemonių bei įrenginių atitikimas higienos normoms. Taip pat planuojamas šildymo sistemos 

prietaisų keitimas, vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimas, telekomunikacinių inžinerinių tinklų 

atnaujinimas, virtuvės vėdinimo sistemos įdiegimas, saulės elektrinės bei saulės kolektorių įdiegimas, 

savaitinės grupės įkūrimas. 

            Priemonės: 

02.02.01. Grupių patalpų atnaujinimas. 

02.02.02. Šildymo sistemos prietaisų keitimas. 

02.02.03. Telekomunikacinių inžinerinių tinklų atnaujinimas. 

02.02.04. Vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimas. 

02.02.05. Saulės kolektorių įdiegimas. 

02.02.06. Saulės elektrinės įdiegimas. 

02.02.07. Lauko įrenginių įsigijimas ir aplinkos gerinimas. 

02.02.08. Virtuvės vėdinimo sistemos įrengimas. 

 

Veiklos plano priedai 

 

1. Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

2. 2019-2021 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų 

ir produkto kriterijų suvestinė. 

3. STRAPIS kopija. 

 

SUDERINTA                                                                   SUDERINTA                                                              

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“                               Žmonių gerovės ir ugdymo departamento 

tarybos pirmininkas                                                          Švietimo skyriaus vedėja                                                                                           

                                                                                           

 

Sofija Ulienė                                                                     Edita Minkuvienė 

2020-   -                               2020-     -                                                                                                                                                                                                            




