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I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

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

biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, kuris atliepdamas kintančius vaikų ir tėvų poreikius teikia 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.  

Vadovaujantis lopšelio-darželio vizija „Laimingi vaikai vaikystės namuose“, ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko lūkesčius, nuomonę bei 

interesus, suteikiant vaikui galimybę patirti pasitenkinimą savo veikla, pasididžiavimą savo veiklos 

rezultatais.  

Lopšelio-darželio misija – organizuoti kokybišką, šiuolaikinius visuomenės lūkesčius 

atitinkantį ugdymo procesą, atsispindi įstaigos veiklos prioritetuose, įgyvendinamuose projektuose, 

kuriuose ugdymo turinys kinta ir yra pritaikomas, priklausomai nuo besikeičiančių vaiko, tėvų, 

bendruomenės lūkesčių ir interesų.  

Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybine švietimo 

2013–2022 metų strategija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

švietimo, biudžetinių įstaigų įstatymais, Civiliniu kodeksu, Darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija, 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, 2015–

2024 metų Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priimamais 

sprendimais, Šiaulių miesto vaiko ūgties koncepcija, Geros mokyklos koncepcija, kitais švietimui 

aktualiais dokumentais ir lopšelio-darželio nuostatais. 

Lopšelio-darželio 2022–2024 metų strateginis veiklos planas yra reikšmingas įstaigos veiklos 

planavimo dokumentas, apibrėžiantis įstaigos veiklos kryptis, strateginius tikslus, uždavinius ir jų 

įgyvendinimo priemones, laukiamus rezultatus, padedantis efektyviai organizuoti veiklą, telkti 

bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti kaitos pokyčius bei vystymo(si) kryptis.  

2022-2024 metų lopšelio-darželio „Salduvė“ strateginis veiklos planas yra parengtas siekiant 

atliepti 2022 metų Šiaulių miesto švietimo bendruomenės siekius:  

1. Kryptingai tobulinti pedagogų ir vadovų kompetencijas. Prioritetinės lopšelio-darželio 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptys 2022–2024 metais: 1) vaiko psichinės, emocinės, fizinės 

sveikatos stiprinimas, 2) įtraukusis ugdymas, 3) lauko pedagogikos taikymas, 4) STEAM veiklų 

plėtojimas ir integravimas į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo turinį.  

2. Didinti švietimo pagalbos prieinamumą ir efektyvumą. Daugėjant specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų ugdymo grupėse, tampa svarbi koordinuota ir veiksminga švietimo pagalbos 

teikimo sistema įstaigoje. Švietimo pagalbą organizuoja, koordinuoja ir vykdo Vaiko gerovės 

komisija. Ugdytiniams švietimo pagalbą teikia 2 logopedai (2 etatai), socialinis pedagogas (0,75 

etato). Dviejose ugdymo grupėse dirba 2 mokytojų padėjėjai (2 etatai), padedantys SUP turintiems 
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vaikams įsitraukti į ugdymo veiklas, aktyviau jose dalyvauti, spręsti netinkamo elgesio valdymo 

problemas. Bendras vaikų, kuriems teikiama švietimo pagalba, skaičius – 39 (labai dideli SUP – 1; 

dideli SUP – 14; vidutiniai SUP – 11; nedideli SUP – 13). Didėjantis specialiųjų poreikių vaikų 

skaičius reikalauja papildomų lėšų, mokymų, skirtų mokytojams, dirbantiems su SUP vaikais. Du 

ikimokyklinio amžiaus vaikai yra ugdomi pagal pritaikytą Ikimokyklinio ugdymo programą. Siekiant 

tobulinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas, glaudžiai bendradarbiaujama su 

Šiaulių miesto Pedagogine psichologine tarnyba: dalyvaujama metodinėse dienose, konsultacijose, 

paskaitose.  

3. Gerinti mokymosi/ugdymosi pasiekimus ir užtikrinti pažangą. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami du kartus per metus pagal Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašą bei  Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2020 metų lapkričio 3 dienos Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ 

direktoriaus įsakymu Nr. V-82.  

Atliktas vaikų pasiekimų vertinimas leidžia identifikuoti stipriąsias ir tobulintinas vaikų 

pasiekimų bei ugdymo(si) sritis. Tobulintinų pasiekimų ir ugdymo sričių gerinimui ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai rengia ir įgyvendina priemonių planus, kuriuose nurodo šių sričių 

tobulinimo būdus, ugdymo turinio kaitos kryptis. Vaikų pasiekimų vertinimas padeda užtikrinti 

tęstinumą nuo ikimokyklinio ugdymo link priešmokyklinio ugdymo.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų pasiekimai yra vertinami pagal poreikį, stebint jų daromą 

pažangą ir nustatant ugdymosi sritis, kuriose jiems reikia pagalbos.  

2021 metais lopšelyje-darželyje ugdymas organizuojamas 8 ugdymo grupėse: 6 – 

ikimokyklinio, 1 – skirtingo amžiaus ir 1 – priešmokyklinio ugdymo. Didėjantis lopšelyje-darželyje 

ugdomų vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, skaičius neleidžia pilnai sukomplektuoti 

ugdymo grupių, todėl 2021 metais Šiaulių lopšelyje-darželyje „Salduvė“ ugdomi 144 ugdytiniai.  

Įstaigoje patvirtinta 35,50 etato: 18,75 etato pedagoginių (iš jų 2 vadovai) ir 16,75 

nepedagoginių darbuotojų. Šiaulių lopšeliui-darželiui „Salduvė“ vadovauja direktorius, įstaigos 

veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkvedys.  

Mokytojų kvalifikacijos kategorijos: 2 – mokytojai-metodininkai, 9 – vyresniųjų mokytojų, 8 

– mokytojai. 16 pedagoginių darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, 5 iš jų – magistro laipsnį. Pedagogų 

amžiaus vidurkis – 50 metų, aptarnaujančio personalo amžiaus vidurkis – 51 metai. Bendras 

darbuotojų amžiaus vidurkis – 50 metų.  

Lopšelyje-darželyje plėtojamas IT naudojimas ugdymo proceso organizavimui. 2021 metais 

dalis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų tobulino skaitmeninio raštingumo 

kompetencijas dalyvaudami Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamame projekte „Inovacijos vaikų 

darželyje“. Projekto metu atnaujintos ir įgytos žinios leido pagerinti  ugdymo praktiką bei paskatinti 

pokyčius lopšelyje-darželyje.  

Lopšelis-darželis savo veiklą planuoja rengdamas trejų metų strateginį veiklos planą, ugdymo 

turinio planus bei programas. Atsižvelgiant į vaikų, tėvų, mokytojų ir visos įstaigos bendruomenės 

poreikius bei lūkesčius, lopšelio-darželio prioritetine veiklos kryptimi įvardijamas 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo turinio „perkėlimas“ į lauko erdves, sukuriant lauko 

aplinkose vaikams palankias sąlygas augti, ugdytis, socializuotis. Intensyvus tėvų užimtumas bei vis 

didesnis atsakomybės perkėlimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, ryškėjančios vaikų fizinio 

aktyvumo trūkumo problemos pagrindžia pasirinktą lopšelio-darželio prioritetinę veiklos kryptį.  
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Lopšelyje-darželyje ugdymas vyksta pagal 2021 metais atnaujintą ir papildytą Ikimokyklinio 

ugdymo programą „Salduvės takeliu“, taikant lauko pedagogikos elementus bei lauko darželio 

koncepciją.  

2021 metais papildyta Ikimokyklinio ugdymo programa „Salduvės takeliu“ yra ikimokyklinio-

priešmokyklinio ugdymo mokytojui rekomenduojamų veiklų lauke ir idėjų rinkinys, padedantis 

mokytojams kryptingai ir nuosekliai ugdymo turinį „perkelti“ į lauko erdves bet kokiu metų laiku, 

siekiant vaikų pasiekimų pažangos ir ūgties.  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, siekdami aktyviau integruoti lauko 

pedagogikos principus į ugdymo turinį, rengia ir įgyvendina ugdymo grupių projektus, skirtus 

aktyvinti ugdymą(si) lauko erdvėse, išnaudojant natūralią aplinką kaip svarbią vaiko ugdymosi 

sąlygą.  

Siekiant į ugdymo turinį integruoti lauko pedagogikos principus bei įgyti ugdymo organizavimo 

lauko erdvėse patirties, 2021 metais Švietimo mainų paramos fondui pateikta Erasmus+ programos 

KA1 asmenų mobilumo mokymosi tikslais projekto „Mokymas ir mokymasis gamtoje paraiška. 

Laimėtas projekto finansavimas, lopšelio-darželio mokytojai turės galimybę kvalifikaciją tobulinti 

Turkijoje, įgyjant ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) lauke organizavimo 

patirties, plėtoti ugdymo metodikų įvairovės taikymo kompetencijas.  

Ugdymo grupėse bei veiklų lauko erdvėse metu intensyviai įgyvendinamos STEAM veiklos, 

ugdymo grupėse bei lauko erdvėse kuriamos STEAM erdvės, sistemingai atnaujinami STEAM 

veikloms įgyvendinti reikalingi ugdymo priemonių rinkiniai. Po 2022 metais planuojamos vykdyti 

renovacijos, lopšelyje-darželyje bus įrengta STEAM erdvė „Atradimų planeta“.  

Lopšelyje-darželyje priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąja programa, integruojant ugdymosi priemonių komplektą „OPA PA“. 

Priešmokyklinio ugdymo grupėje įgyvendinama socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų 

ugdymo, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos, programa „Zipio draugai“.  

Orientuojantis į geresnius lopšelio-darželio veiklos rezultatus, plėtojamas bendradarbiavimas 

su Šiaulių miesto Pedagogine psichologine tarnyba, Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuru, 

Šiaulių Salduvės progimnazija, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, Šiaulių miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos „Varsos“ filialu, Vilniaus universiteto Šiaulių Akademija, Šiaulių darbo rinkos 

mokymo centru, Nacionaline regionų plėtros agentūra, Šiaulių lopšeliais-darželiais.  

Lopšelio-darželio bendruomenė didelį dėmesį skiria fizinės, psichinės, emocinės vaikų 

sveikatos stiprinimui. Įvertinant vis didesnį vaikų, turinčių elgesio, emocijų, dėmesio sutrikimų, 

alerginių susirgimų skaičių, daug dėmesio skiriama vaikų mitybai, fizinės sveikatos, fizinį aktyvumą 

skatinančioms veikloms. Lopšelio-darželio mokytojų bendruomenė aktyviai dalyvauja projektuose 

„Sveikatiada“; „Lietuvos mažųjų žaidynės“; „Sveikata visus metus“; „Gyventi sveikai – gera“; 

Lietuvos masinio futbolo federacijos inicijuojamame projekte „Futboliukas“, priklauso Sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklui, 2022 metais planuoja įsitraukti į „Aktyvių mokyklų“ tinklą.  

Užtikrinant vaikų sveikatai palankų maitinimą, lopšelyje-darželyje maitinimas organizuojamas 

vadovaujantis 20 dienų valgiaraščiu Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Lopšelis-

darželis 2021 metais dalyvavo ekologiškų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose programoje.  

Įstaigoje veikia savivaldos institucijos: Lopšelio-darželio taryba, Pedagogų taryba, Darbo 

taryba, metodinė grupė, Mokytojų atestacijos komisija, Vaiko gerovės komisija, ugdymo grupių tėvų 

komitetai.  

Lopšelio-darželio veikla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų pagal 
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asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą, ir iš specialiosios programos lėšų (tėvų mokesčio už 

paslaugas). Papildomos lėšos gaunamos iš 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Dėl racionalaus 

lėšų paskirstymo ir efektyvaus panaudojimo lopšelio-darželio ir ugdymo grupių aplinkoms tobulinti 

yra tariamasi su tėvų komitetais pasitarimų metu, kolegialiai svarstoma lopšelio-darželio tarybos 

posėdžiuose.  

Lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą vykdo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro 

Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinys. Įstaigos vykdomą veiklą prižiūri Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.  

Lopšelis-darželis nuolat ir planingai atnaujina ugdymo aplinką, pagal poreikį atlieka smulkius 

remonto darbus, tačiau gaunamas finansavimas tik iš dalies patenkina lopšelio-darželio poreikius, 

apriboja galimybes sukurti estetiškai patrauklią ir funkcionalią ugdymo aplinką, įsigyti lopšelio-

darželio veiklai reikalingų ugdymo priemonių bei inventoriaus.  

Lopšeliui-darželiui reikalingos papildomos investicijos vandentiekio ir nuotekų sistemos 

renovacijai, elektros ūkio atnaujinimui, pastato apšiltinimui. Įstaigos vandentiekio, nuotekų sistema, 

elektros ūkis ir pastatas nerenovuoti nuo įstaigos įsteigimo, t. y. 1967-05-15.  

2021 metais gautas pastato energetinio naudingumo sertifikatas, parengtas investicinis 

projektas ir planuojama 2022 metais gauti finansavimą – vandentiekio ir nuotekų vamzdyno, šildymo 

sistemų, pastato (išorinių sienų, cokolio apšiltinimo ir nuogrindų sutvarkymo, elektros instaliacijos) 

renovacijai.  

2021 metais Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška „Atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybės, tradicinių religinių bendruomenių ar 

centrų elektros energijos poreikiams“. Gautas 27781 Eur projekto finansavimas leis įsigyti ir įsirengti 

saulės kolektorius bei sumažins lopšelio-darželio patiriamas elektros energijos išlaidas, prisidės prie 

ekologijos puoselėjimo.  

Rengiant 2022–2024 metų strateginį veiklos planą, strateginio plano rengimo darbo grupė 

identifikavo įstaigos veiklos kokybei reikšmingas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. 

 

SSGG analizė 

Stiprybės Silpnybės 

Ugdymo turinio kaita orientuota į vaikų pasiekimus, 

pažangą, galimybes, interesus.  

Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas intensyviai ir 

sistemingai „perkeliamas“ į lauko erdves, skatinant vaikų 

patyriminį ugdymą, natūralų domėjimąsi supančia aplinka.  

Savalaikis, sistemingas ir nuoseklus švietimo pagalbos 

vaikui teikimas.  

Vaikų sveikatą stiprinančių priemonių įgyvendinimas.  

Inovatyvių ugdymos(si) metodų naudojimas ugdymo 

procese.  

Galimybių sudarymas darbuotojų kompetencijų 

tobulinimui, kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimui.  

Racionalus ir tikslingas įstaigos turimų išteklių 

panaudojimas.  

Komandinis darbas, integruojant specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikus.  

Auganti bendruomenės patirtis, rengiant bei dalyvaujant ES 

struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamuose projektuose.  

Tobulintinos bendradarbiavimo su tėvais 

formos.  

Nepakankamas vidaus ir lauko erdvių 

modernizavimas, atnaujinimas.  

Neremontuotos lopšelio-darželio patalpos 

neleidžia ugdymo proceso organizuoti 

skirtingose erdvėse. 
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Galimybės Grėsmės 

Racionalus įvairių įstaigos erdvių panaudojimas ugdymui. 

Naujų ugdymo aplinkų kūrimas.  

1,2 % paramos ir projektų lėšų pritraukimas ir 

panaudojimas.  

Lauko edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo procese 

(ugdymo įstaiga be sienų).  

Intensyvesnis dalyvavimas miesto ir šalies projektuose, 

programose.  

Gerosios patirties skleidimas ieškant naujų ugdymo idėjų.  

Komunikacijos su tėvais tobulinimas, išnaudojant 

elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ sistemą.  

Mokytojų gerosios darbo patirties sklaida, rezultatų 

analizavimas/reflektavimas, siekiant gerinti 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo kokybę.  

Tikslinės socialinės partnerystės skatinimas ir plėtojimas.  

Mokytojų profesinio augumo ir dalijimosi gerąja darbo 

patirtimi kultūros stiprinimas. 

Efektyvaus šeimos ir ugdymo įstaigos ryšio stiprinimo 

formų paieška.  

Intensyvesnis ugdytinių tėvų įtraukimas, siekiant vaikų 

pasiekimų pažangos. 

Didėjantis specialiųjų ugdymo poreikių vaikų 

skaičius.  

Vyresnio amžiaus mokytojų skaičius.  

Nepakankama 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

mokytojo kvalifikaciją turinčių specialistų 

pasiūla darbo rinkoje.  

Neatnaujinta lopšelio-darželio pastato 

infrastruktūra.  

Mokytojų baimė ugdymo kaitos procesams.  

Augantys ugdytinių tėvų reikalavimai 

ikimokyklinio ugdymo įstaigai.  

Lopšelio-darželio finansinės galimybės tik iš 

dalies patenkina įstaigos remonto, vidaus ir 

lauko patalpų, inventoriaus atnaujinimo 

poreikį.  

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ 2022–2024 metų strateginį veiklos planą rengė lopšelio-

darželio „Salduvė“ direktoriaus 2020 metų lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-79 sudaryta darbo grupė. 

Lopšelio-darželio „Salduvė“ 2022–2024 metų strateginiam veiklos planui pritarė lopšelio-darželio 

taryba 2021 m. lapkričio 18 d. posėdyje (protokolo Nr. ĮT-4).  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS (01) IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ 

TENKINIMAS 

 

Teikiant kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, lopšelyje-darželyje 

ugdymo turinio kaita vyksta atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius, interesus, ugdymosi 

pasiekimus, specialiuosius ugdymosi poreikius. Daugėjant vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi 

poreikius, skaičiui, reikšmingas įtraukiojo ugdymo organizavimas.  

Lopšelyje-darželyje į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo turinį integruojamos STEAM 

veiklos, fizinį aktyvumą skatinančios veiklos, patyriminės, pažinimo, kūrybinės veiklos lauko 

erdvėse leidžia patenkinti skirtingų gebėjimų, poreikių bei interesų vaikų ugdymosi, saviraiškos, 

užimtumo poreikius, įgalina ugdytinių tėvus įsitraukti į ugdymo turinio kaitos planavimą, ugdymo 

proceso pokyčio įgyvendinimą.  

Tobulintinų vaikų ugdymosi sričių gerinimas organizuojamas vadovaujantis mokytojų 

parengtais individualiais ir grupiniais vaiko pažangos priemonių planais, kurių nuoseklus 

įgyvendinimas leidžia siekti rezultatų, atsižvelgiant į vaiko raidą, individualius gebėjimus ir patirtį.  

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ 2022-2024 metų strateginis planas parengtas siekiant 

veiksmingai ir sistemingai organizuoti įstaigos veiklą, kryptingai siekti numatytų tikslų, uždavinių 

bei priemonių įgyvendinimo. Lopšelio-darželio strateginis planas dera su Šiaulių miesto savivaldybės 

2020–2022 metų strateginiu veiklos plano švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos 

(08) aprašymu, 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros planu.  
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Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2021-ųjų 

metų faktas 

2022-ųjų 

metų 

2023-ųjų 

metų 

2024-ųjų 

metų 

1. Įgyvendintas ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas (vaikų skaičius)  
144* 150 150 150 

2. Vaikų, padariusių 5 proc. pažangą sakytinės, 

rašytinės kalbos, skaičiavimo ir matavimo, 

problemų sprendimo srityse, atliekant 

pavasarinį vertinimą, dalis nuo bendro vaikų 

skaičiaus  

100 100 100 100 

3. Švietimo pagalbos vaikui specialistai (etato 

skaičius)  
2,75 3,50 3,50 3,50 

4. Vykdomų veiklų (programų, projektų), 

skirtų vaiko sveikatos stiprinimui, skaičius   
6 8 9 10 

6. Mokytojų bei pagalbos specialistų, 

dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose (proc.)  

100 100 100 100 

*vaikų skaičiaus pokytis dėl ugdymo grupėse ugdomų SUP vaikų  

 

III SKYRIUS 

01 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

01.01. Uždavinys. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, siekiant vaikų 

ugdymosi pasiekimų pažangos 

Organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, reikšminga tenkinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) poreikius, atsižvelgiant į individualias vaiko galimybes 

bei poreikius. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Salduvė“ organizuojamas ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas orientuojasi į šio amžiaus vaikų pasiekimų, gebėjimų, kompetencijų 

augimą, vertinimą, jų analizavimą bei vaikų pasiekimų ir pažangos tobulinimą. Atsižvelgiant į 

silpnąsias (tobulintinas) vaikų ugdymosi pasiekimų sritis, kinta ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo turinys bei ugdymo turiniui keliami prioritetai.  

Įgyvendinant šį uždavinį, ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Ikimokyklinio 

ugdymo programą „Salduvės takeliu...“, integruojant 2021 metais parengtą ugdymo lauke idėjų ir 

rekomendacijų rinkinį. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo 

Bendrąją programą, integruojant socialinių įgūdžių programą „Zipio draugai“ bei naudojant OPA PA 

priemonių komplektą. Atliepiant SUP vaikų interesus ir galimybes, 2 ikimokyklinio amžiaus 

ugdytiniai ugdomi pagal pritaikytą Ikimokyklinio ugdymo programą.  

Priemonės: 

01.01.01. Ikimokyklinio ugdymo programos „Salduvės takeliu“, integruojant ugdymo lauke 

idėjų ir rekomendacijų rinkinį,  įgyvendinimas.  

01.01.02. Priešmokyklinio ugdymo Bendrosios programos įgyvendinimas, siekiant nuoseklaus 

vaikų paruošimo, brandumo mokyklai.  

01.01.03. Savalaikės, sistemingos švietimo pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams švietimo pagalbą teikia 2 

logopedai (2 etatai), socialinis pedagogas (0,75 etato). SUP vaikų integraciją į ugdymo procesą 

užtikrina 2 mokytojo padėjėjai (2 etatai).  

01.01.04. Veiklų, skirtų vaiko fizinės, psichinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui, 
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įgyvendinimas.  

01.01.05. Vaikų ugdymosi pasiekimų gerinimas, integruojant STEAM veiklas, projektines 

veiklas į ugdymo turinį, taikant inovatyvius ugdymo metodus.  

01.01.06. Neformaliojo vaikų ugdymo paslaugų teikimas. Neformaliojo vaikų švietimo 

orientavimas į tobulintinas vaikų ugdymosi pasiekimų sritis.  
 

Rezultato pasiekimo vertinimo rodikliai 

2021-ųjų 

metų 

faktas (%) 

2022-ųjų 

metų 

(%) 

2023-ųjų 

metų 

(%) 

2024-ųjų 

metų 

(%) 

Suformuotos ikimokyklinio ugdymo grupės 

(proc.) 
100 100 100 100 

Suformuota priešmokyklinio ugdymo grupė 

(proc.) 
100 100 100 100 

Vaikų brandumo mokyklai rodikliai (proc.) 100 100 100 100 

Švietimo pagalbos prieinamumas (proc.) 100 100 100 100 

Vaikų pažangos pokytis  0,5 0,5 0,5 0,5 

Patenkintas neformaliojo ugdymo poreikis (proc.)  15* 60 80 80 

* neformaliojo ugdymo poreikį patenkinti buvo galima dėl galiojančių ribojimų dėl Covid-19.  

 

01.02. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdymo turinio įvairovei, siekiant vaikų ugdymosi 

pasiekimų pažangos.  

Siekiant vaikų ugdymosi pasiekimų augimo ir pažangos, įgyvendinamos įvairios programos ir 

projektai, ugdymo procese taikomi inovatyvūs ugdymo metodai, organizuojamas ugdymas lauke, 

ieškoma būdų ir galimybių STEAM veiklas į ugdymo turinį integruoti vis intensyviau, skatinant vaikų 

domėjimąsi pažintine, eksperimentine, tyrinėjimo veikla.  

Atsižvelgiant į tobulintinas vaikų ugdymosi pasiekimų sritis, tikslinga ne tik individualizuoti 

ugdymo turinį, integruoti įvairias projektines veiklas, programas,  skatinti vaikų patyriminį (STEAM) 

ugdymą, kryptinai pasirinkti neformaliojo švietimo kryptį.  

Vis aktyviau įgyvendinant ir integruojant sveikatinimo, fizinio aktyvumo skatinimo projektus 

bei programas, mokytojai intensyviai dalyvauja tiksliniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

plėtoja žinias bei įgūdžius  vaikų fizinio aktyvumo skatinimo tematikomis.  

2021 metais vidaus ir lauko erdvių atnaujinimas orientuotas į ugdymą(si) lauke ir aktyvesnį 

STEAM veiklų integravimą į ugdymo turinį, vaikų skatinimą tyrinėti, pažinti, eksperimentuoti 

savarankiškai ir iniciatyviai. Vis aktyviau į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo turinį 

integruojant STEAM veiklas, 2022 metais planuojama tapti STEAM mokyklų tinklo kandidate.  

Priemonės:  

01.02.01. Dalyvavimas sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą skatinančiose projektinėse veiklose 

miesto bei nacionaliniu lygmeniu.  

01.02.02. Tęstinis socialinis projektas „Mažasis tyrinėtojas“.  

Projektas vaikams suteiks naujų potyrių, skatins kūrybiškumą, išmokys spręsti problemas, 

ugdys norą pažinti aplinką, ją saugoti. Patyriminis ugdymas sudarys galimybę vaikams įgytas žinias 

pritaikyti, įsisavinti veikiant savarankiškai ir užtikrins sėkmingą vaiko asmenybės ūgtį. 

01.02.03. Tarptautinės programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas.  

01.02.03. STEAM veiklų integravimas,  tapimas STEAM kandidate.  

01.02.04. Dalyvavimas socialinių kompetencijų ugdymo modelio (SKU) veikloje.  

Rezultato pasiekimo vertinimo rodikliai  2021-ųjų 

metų faktas 

2022-ųjų 

metų 

2023-ųjų 

metų 

2024-ųjų 

metų 
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Dalyvavimas sveiką gyvenseną, fizinį 

aktyvumą skatinančiose projektinėse veiklose 

miesto bei nacionaliniu lygmeniu 

(dalyvaujančių vaikų proc.)  

70 80 90 100 

Dalyvavimas socialiniame projekte „Mažasis 

tyrinėtojas“ (dalyvaujančių vaikų proc.) 
100 90 90 90 

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ 

įgyvendinimas (dalyvaujančių vaikų proc.) 
100 100 100 100 

STEAM veiklų integravimas į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo turinį (dalyvaujančių 

vaikų sk.) 

150 150 150 150 

Dalyvavimas socialinių kompetencijų ugdymo 

modelio (SKU) veikloje (dalyvaujančių vaikų 

proc.)  

50 50 50 50 

 

01.03. Uždavinys. Nuoseklus ir kryptingas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. 

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje iškelti tikslai Lietuvos švietimui sietini su 

nauja koncepcija dėl mokytojų mokymo. Sėkmingam ugdymo proceso organizavimui bei nuolatinei 

ugdymo turinio kaitai svarbios mokytojo savybės – žingeidumas, motyvacija, domėjimasis 

naujausiomis ugdymo praktikomis, metodikomis, inovacijomis. 2021 metais, įvertinant augantį SUP 

vaikų skaičių bei siekiant tobulinti įtraukiojo ugdymo organizavimo, praktikos plėtojimo 

kompetencijas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas buvo sistemingas, nuoseklus, orientuotas į 

įstaigos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.  

 

Priemonės:  

01.03.01. Mokytojų kompetencijų tobulinimas ugdymo pritaikymo SUP vaikui, įtraukiojo 

ugdymo, STEAM veiklų integravimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo turinį, fizinio 

aktyvumo bei sveikos gyvensenos skatinimo, individualių vaiko gebėjimų pažinimo klausimais.  

01.03.02. Kitų lopšelio-darželio darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

 

Rezultato pasiekimo vertinimo rodikliai  2021-ųjų 

metų faktas 

2022-ųjų 

metų 

2023-ųjų 

metų 

2024-ųjų 

metų 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių, 

tenkančiam  mokytojui, skaičius  
10 15 15 15 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių, 

tenkančiam nepedagoginiam darbuotojui, 

skaičius  

3 5 5 5 

 

IV SKYRIUS 

02 TIKSLAS. ŠVIETIMO ĮSTAIGOS MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS 

STIPRINIMAS 

 

Kuriant estetišką, funkcionalią bei šiuolaikišką ugdymosi aplinką vidaus ir lauko erdvėse, 

reikšmingos lopšelio-darželio materialinės, technologinės bei socialinės sąlygos, gera infrastruktūra.  

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2021-ųjų 

metų 

2022-ųjų 

metų 

2023-ųjų 

metų 

2024-ųjų 

metų 

1. Pastato renovacija:     
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1.1. Vandentiekio ir nuotekų sistemos 

atnaujinimas (proc.), 
0 100 0 0 

1.2. Elektros ūkio atnaujinimas (proc.), 0 100 0 0 

1.3. Viso pastato apšiltinimas (proc.). 0 100 0 0 

2. Asfalto dangos sutvarkymas (proc.). 0 100 0 0 

3. Krepšinio aikštelės atstatymas (po miesto 

vandentvarkos darbų) (proc.). 

0 90 10 0 

4. Grupės edukacinių erdvių, kabinetų ir baldų 

atnaujinimas (skaičius). 

3 3 5 1 

5. Sporto salės grindys (proc.). 0 80 20 0 

6. Koridoriaus ir laiptinių remontas (proc.). 0 50 25 25 

7. Multimedijos sistema priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo grupėse (vnt.). 

0 2 0 0 

8. Lauko pavėsinės-nameliai (vnt.). 0 2 2 1 

9. Maisto gaminimo kaitlentės virtuvėje 

įsigijimas. 

0 1 0 0 

 

V SKYRIUS 

02 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

Užtikrinant valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą, būtina sudaryti kintančias ugdymo(si) 

sąlygas ir užtikrinti lopšelio-darželio aprūpinimą šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis bei sukurti 

vaikų poreikius atitinkančią edukacinę aplinką. Tęsiamas vidaus ir lauko edukacinių erdvių, lauko 

teritorijos, tobulinimas – numatoma atnaujinti pavėsines, užtikrinančias vaikų saugumą bei galimybę 

ugdyti(s). Atnaujinant lopšelio-darželio vidaus erdves, reikšminga ugdymo grupėse atnaujinti 

STEAM veikloms organizuoti reikalingas priemones, įsigyti IT įrenginių.  

Uždaviniai: 

02.01. Užtikrinti lopšelio-darželio „Salduvė“ funkcionavimą.  

Būtinas finansavimas, siekiant užtikrinti kokybiškas higienines sąlygas. Reikalinga įstaigos 

pastato, vandentiekio, nuotekų, elektros instaliacijų renovacija, siekiant užtikrinti saugų, reikalavimus 

atitinkantį, įstaigos funkcionavimą.  

Priemonės:  

02.01.01. Pastato vandentiekio, nuotekų, elektros instaliacijų renovacija; asfalto dangos 

sutvarkymas; krepšinio aikštelės atstatymas.  

02.01.02. Sporto salės grindų keitimas.  

02.01.03. Įstaigos koridorių ir laiptinių remonto darbai.  

02.01.04. Edukacinių lauko erdvių, skirtų tyrinėjimams, atnaujinimas ir įrengimas.  

02.01.05. Atnaujinti susidėvėjusią maisto gaminimo kaitlentę virtuvėje. 

02.02. Gerinti edukacines ugdymo(si) aplinkas.  

Atsižvelgiant į ugdytinių gebėjimus, poreikius, ugdymo turinio kaita vyksta ir atnaujinant, 

įsigyjant bei tobulinant ugdymo priemones ir vidaus/lauko edukacines erdves. Vaikų gebėjimų 

pažinimas leidžia individualizuoti ugdymo turinį, kurio įgyvendinimui reikalingos inovatyvios, 

vaikams patrauklios bei jų gebėjimus atitinkančios ugdymo priemonės.  

Priemonės:  

02.02.01. Ugdymo(si) priemonių įsigijimas ir aplinkos ikimokykliniam ir priešmokykliniam 

ugdymui organizuoti atnaujinimas.  

02.02.02. Edukacinių priemonių įsigijimas pažintinei, tyrinėjimų veiklai organizuoti.  
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Rezultato pasiekimo vertinimo rodikliai  2021-ųjų 

metų faktas 

2022-ųjų 

metų 

2023-ųjų 

metų 

2024-ųjų 

metų 

Patenkintas prekių, paslaugų įsigijimo poreikis 

(proc.)  
80 100 100 100 

Atlikti pastato vandentiekio, nuotekų, elektros 

instaliacijų renovacijos darbai (proc.)  
0 100 100 100 

Sutvarkyta asfalto danga  0 0 0 100 

Įrengta krepšinio aikštelė (proc.)  0 90 10 0 

 

Veiklos plano priedai 

 

1. Lopšelio-darželio „Salduvė“ 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, 

priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė. 

2. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

3. STRAPIS kopija.   

________________________ 

 

 

SUDERINTA  SUDERINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“  

Tarybos pirmininkė 

 

 Šiaulių mieto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėja 

 

Remigija Baliutienė  

2021-11-18 

 Edita Minkuvienė 

2021-12-29 

 

 


