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2016-2018-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

2016-2018-ųjų metų veiklos planu siekiama padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, ir 

meninius, socialinius, pažintinius poreikius, garantuoti ugdymo(si) kokybę, sumaniai ir taupiai 

naudoti turimus išteklius, užtikrinti įstaigos būtiniausių reikmių tenkinimą: turtinti materialinę bazę, 

atnaujinti įstaigos lauko įrenginius, atlikti patalpų remonto darbus. Veiklos plano įgyvendinimo 

sėkmę bus galima vertinti pagal šiuos kriterijus: 

1. Ugdytinių skaičius grupėse atitinka Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytas 

normas.  

2. Teikiamos pilnavertės ir visapusiškos ugdymo paslaugos. 

3. Aukštas ir vidutinis vaikų ugdomų kompetencijų sričių lygis. 

4. Patalpos atitinka higienos reikalavimus. 

5. Sutvarkytas įstaigos kiemas ir aikštelės, pakeista tvora. 

6. Renovuotos pastato išorinės sienos. 

Būtina sąlyga, užtikrinanti ugdymo kokybę – palankių sąlygų sudarymas. Labai svarbu 

nuolat gerinti materialinę bazę, siekiant modernizuoti ugdymo aplinką. Įsigijus būtiniausių ugdymo 

priemonių, inventoriaus, baldų, atlikus būtiniausius remonto darbus, bus užtikrintas kokybiškas 

ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas modernioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje. Bus 

efektyviau organizuota įstaigos veikla bei stiprinama vaikų psichinė ir fizinė sveikata. Gerės 

įstaigos darbuotojų profesinės kompetencijos, darbo ir sveikatos sauga, kils kvalifikacija. 

Ugdytiniai įgis įvairesnę socialinę patirtį, kuri padės jiems lengviau prisitaikyti nuolat 

besikeičiančioje aplinkoje. 

Lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšų, 

valstybės biudžeto tikslinės dotacijos, įmokų už ugdytinių maitinimo ir ugdymo paslaugas bei 

paramos lėšų. 2015 metams patvirtintų asignavimų planas buvo 563595 Eur. 2016 metams 

planuojama 596000 Eur. 2011 metais sausio 1 d. įvestas ikimokyklinio ugdymo krepšelis. Skiriamų 

savivaldybės biudžeto lėšų nepakanka pilnaverčiam ikimokyklinės įstaigos funkcionavimui 

užtikrinti, ugdymo aplinkai kurti bei turtinti, įstaigos materialinei ir techninei bazei stiprinti.  

Socialinėje srityje yra rizikos veiksnių, kurie gali daryti įtaką įstaigos veiklos plano 

kryptims: demografinė padėtis Šiaulių mieste, gyventojų skaičius, gimstamumas ir migracija, 

kintantis vaikų sveikatos indeksas. Kaip ir visoje respublikoje, Šiaulių mieste fiksuojamas vaikų 

sergamumo rodiklių augimas. Per pastaruosius metus labai išaugo vaikų sergamumas kvėpavimo 

takų ligomis, kaulų-raumenų sistemos ligomis, psichikos, virškinimo trakto ligomis, daugėja kalbos 

ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų. Skatinant sveiką gyvenseną, įstaiga dalyvauja 

Šiaulių savivaldybės rengiamuose projektuose, skirtuose vaikų sveikatinimo skatinimui bei 

stiprinimui. 
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Informacinės ir komunikacinės technologijos veikia ugdymo(si) metodus, daro įtaką ne tik 

ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. Teigiama yra tai, kad prisijungus prie interneto 

ryšio, tarp įstaigų gerėja bendravimas ir bendradarbiavimas, kuriamos internetinės svetainės, 

modernizuojamas ugdymo procesas. Įstaiga turi faksą, 7 kopijavimo aparatus, 10 stacionarių 

kompiuterių, prijungtus prie interneto, 9 nešiojamus kompiuterius, 2 multimedijos įrangas, garso 

aparatūrą. Lopšelis-darželis naudojasi įvairiomis ryšio priemonėmis: SPLIUS teikiamomis 

paslaugomis, nuolatiniu interneto ryšiu, kurio dėka atsiranda galimybė greitai susirasti reikiamą 

informaciją, keistis ja, taip pat bent iš dalies modernizuoti ugdymo procesą, naudojasi išoriniu 

(trumpuoju) telefono ryšiu, o skubi informacija perduodama faksu. Planuojama visoje įstaigoje 

įdiegti interneto ryšį, kuris sudarytų sąlygas ugdymo proceso kokybės gerinimui, informacinių 

technologijų plėtrai.  

Įstaigoje funkcionuoja bendruomenės informavimo sistema: skelbimai, laiškai, 

elektroniniai laiškai, pokalbiai telefonu. Buhalterinė apskaita vykdoma taikant „Progra“ buhalterinę 

programą. Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos 

naudojant bankų internetinę sistemą. Įstaigos darbuotojai geba naudotis informacinėmis 

technologijomis, nuolat tobulina kompiuterinio raštingumo žinias. Norint geresnės ugdymo 

kokybės, reikia siekti, kad didesniam pedagogų skaičiui būtų prieinamos šiuolaikinės informacinės 

technologijos.  

Lopšelį-darželį „Rugiagėlė“ lanko 247 vaikų, 13 grupių, iš jų 2 lopšelio grupės, 3 mišraus 

amžiaus spec. ugdymo grupės, 1 – mišraus amžiaus grupė, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 5 

ikimokyklinio ugdymo grupės. Įstaigoje patvirtinti 54,82 etatai. Dirba 60 darbuotojų, iš jų 30 

pedagogų. Darželyje dirba 4 logopedai, iš jų 3 turi vyresniojo logopedo kvalifikacinę kategoriją. 16 

pedagogų turi vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 2 pedagogai atestuoti metodininko 

kvalifikacijos kategorijai. Direktorius turi III vadybinę kvalifikacinę kategoriją.  

Įstaigoje sudarytos žmonių grupės, kurios atsakingos už planavimo sistemos kūrimą. 

Planavimo sistemą sudaro: strateginis veiklos planas, metinė veiklos programa; metodinės veiklos 

planas, darbo priežiūros planas, ūkinės-finansinės veiklos planas, kvalifikacijos tobulinimo planas, 

ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių (metiniai, savaitiniai) veiklos planai, vaiko gerovės 

komisijos planas, meninio ugdymo pedagogo veiklos planas. Pagal parengtą priežiūros planą 

ugdomojo darbo priežiūrą vykdo lopšelio-darželio direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Lopšelio-darželio finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir 

Šiaulių miesto savivaldybės įgalioti asmenys. Įstaigos veiklą nustatyta tvarka prižiūri miesto 

Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Bendrosios švietimo politikos vykdymą prižiūri 

Švietimo ir mokslo ministerija. Lopšelio-darželio higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo 

Šiaulių miesto valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba bei Šiaulių miesto visuomenės sveikatos 

centras. Glaudžiai bendradarbiaujama su Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.  

Lopšelis-darželis ,,Rugiagėlė“ bendradarbiauja su jo veikla susijusiais juridiniais ir 

fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, 

mokslo, studijų, kvalifikacijos tobulinimo institucijomis ir kt.), tarnybomis: Šiaulių miesto 

pedagogine-psichologine tarnyba ir ankstyvosios reabilitacijos tarnyba.  

Įstaiga vadovaujasi šia teisine baze: Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos nutarimais, savivaldybės Administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo 

įsakymais; lopšelio-darželio ,,Rugiagėlė“ nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, higienos normomis, 

lopšelio-darželio ,,Rugiagėlė“ direktoriaus įsakymais, paramos gavėjo statuso ir kitais teisiniais 
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dokumentais. Lopšelio-darželio ,,Rugiagėlė“ veiklą organizuoja, administruoja ir vykdo lopšelio-

darželio direktorius ir lopšelio-darželio taryba. Teisiniai dokumentai reglamentuojantys lopšelio-

darželio veiklą: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos 

biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, 

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams 

įstatymas, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programa. 

 

1. TIKSLAS (18) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas.  

Teikti kokybiškas, atitinkančias ugdytinių poreikius ir individualius interesus, švietimo 

paslaugas, siekti jų atitikimo įstaigos bendruomenės poreikiams. Rengti individualias programas, 

atsižvelgiant į vaikų gebėjimus. Sudaryti lygias ugdymo(si) galimybes ir sąlygas gabiems ir 

specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Teikti logopedo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos 

specialisto pagalbą.  

Glaudžiai bendradarbiauti su tėvais, nuolat informuojant apie vaiko pažangą ir pasiekimus. 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

2017-ųjų 

metų 

2018-ųjų 

metų 

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų žinios 

atitinka ikimokyklinio ugdymo standartus 

(ugdytinių skaičius) 

193 200 200 200 

2. Į mokyklą išeina tinkamai paruošti 

vaikai. Aukštas ir vidutinis vaikų ugdomų 

kompetencijų lygis (ugdytinių skaičius) 

54 45 45 45 

  

 

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS: 

 

0.1.1. Teikti edukacines ir socialines paslaugas. 

Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą pagal lopšelio-darželio ,,Rugiagėlė“ 

programą „Vaikystės takeliu“, parengtą 2007 metais ir papildyta 2012 metais, ,,Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą“, ,,Po tėviškės dangumi“ – etninio ugdymo 

gaires. Specialiosiose grupėse remtis papildoma programa ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

neišplėtotos kalbos ugdymas“. Plėtoti etninės kultūros sklaidą, puoselėjant tautos papročius ir 

tradicijas. Rengti ir įgyvendinti sveikos gyvensenos, kūrybiškumo ir aplinkos apsaugos projektus. 

Įgyvendinti papildomo ugdymo programas. Laiku pastebėti vaikų specialiuosius poreikius ir 

sėkmingai integruoti specialiųjų poreikių turinčius vaikus į bendrą įstaigos ugdymo procesą. 

Glaudžiai bendradarbiauti su Šiaulių miesto pedagogine psichologine tarnyba. Siekti ugdymo 

individualizavimo, atsižvelgiant į vaiko poreikius, turimas žinias, gebėjimus, socialinių įgūdžių 

kokybės. Bendradarbiauti su šeima, įtraukti tėvus į lopšelio-darželio gyvenimą, organizuojant tėvų 

tarpusavio diskusijas, dalijantis gerąja ugdymo patirtimi, kviečiant dalyvauti lopšelyje-darželyje 

vykstančiuose renginiuose. Kurti ir palaikyti darželio bendruomenei priimtinas tradicijas.  
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0.1.2. Sudaryti sąlygas ugdymo turinio kaitai.  

Sudaryti prielaidas mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtrai, skatinant įstaigos darbuotojų 

profesinės kvalifikacijos tobulinimą, tarpusavio bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą. Įsigyti 

naujos metodinės literatūros, vaizdinių, techninių, metodinių priemonių. Pagal poreikius įsigyti 

priemonių specialiųjų poreikių vaikams. 

Bendradarbiauti su miesto ir šalies švietimo įstaigomis perimant ir skleidžiant gerąją darbo 

patirtį, siekiant teikti kokybiškesnę pagalbą ugdytiniui, pedagogui, bendruomenei. Skatinti 

pedagogus didinti profesinę kompetenciją siekiant užtikrinti ugdymo(si) kokybę. Kelti kompiuterinį 

raštingumą, plėsti informacinių technologijų panaudojimo galimybes. Skirti lėšų pedagogų 

kvalifikacijos kėlimui. 

 

2. TIKSLAS Įstaigos materialinės ir techninės bazės stiprinimas.  

Ugdymas turi atitikti sanitarinių-higieninių normų reikalavimus. Ugdymo, mokymo 

aplinka privalo būti saugi, sveika ir šiuolaikiška. Priešmokyklinio, ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo sąlygoms keliami sanitariniai – higieniniai reikalavimai, todėl būtina nuolat rūpintis vaikų 

sveikata, saugiomis ugdymo(si) sąlygomis.  

 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2015-ųjų 

metų 

2016-ųjų 

metų 

2017-ųjų 

metų 

2018-ųjų 

metų 

Renovuotos virtuvėlės 

Renovuotos grupių prausyklos-tualetai 

Atliktas remontas koridoriuje 

Atliktas remontas grupių rūbinėlėse, 

miegamuosiuose ir įsigytos naujos 

spintelės (grupių skaičius) 

Įsigyta baldų grupėse, spec. pedagogo 

kabinete (grupių skaičius) 

Atliktas grupių remontas 

Atnaujinta virtuvės įranga (vienetų 

skaičius)  

2 

2 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

2 

- 

2 

1 

1 

 

 

- 

 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

 

 

2 

 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

 

 

2 

 

- 

- 

Panaikintas baseinas 

Atnaujinti grupių aikštynai (vienetų 

skaičius) 

Atnaujinta asfalto danga 

- 

- 

 

380 kv. m 

1 

1 

 

- 

- 

1 

 

- 

- 

1 

 

- 

 

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

0.2.1. Atlikti dalinį patalpų remontą ir inventoriaus atnaujinimą. 

2016-2018 metais planuojame renovuoti 3 grupių prausyklas-tualetus: „Kačiukų“, 

„Meškiukų“, „Kiškučių“. Planuojame atlikti „Nykštukų“ grupės ir rūbinėlės remontą bei įsigyti 

naujas spinteles rūbinėlėje, pakeisti 5 grupių miegamuosiuose grindų dangą. Kadangi pasenę baldai 

neatitinka higieninių reikalavimų, jie netekę estetinio vaizdo, todėl planuojame pakeisti 3 grupėse 

stalus, įsigyti baldus specialiojo pedagogo kabinetui.  

 0.2.2. Sudaryti geresnes ugdymo, judėjimo sąlygas lauke.  

Nesaugus lauke esantis baseinas. Jau daugelį metų jis neatlieka jokių funkcijų, o tik kelia 

grėsmę ir pavojų vaikų saugumui. Būtina jį likviduoti. Lopšelyje-darželyje nesutvarkyta lauko 

edukacinė aplinka: seni, nesaugūs įrengimai, nėra lauko pavėsinių. Planuojame modernizuoti jau 
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pasenusius lauko įrenginius, įsigyti medinių kiemo įrenginių, pakeisti smėlį smėlio dėžėse, 

apsaugoti nuo užteršimo. Siekiant užtikrinti įstaigos saugumą būtina pakeisti teritorijos tvorą. 

 0.2.3. Atlikti išorinių sienų renovaciją. 

2011 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių visuomenės sveikatos centro patikrinimo akte Nr. ŪR-234 

nustatyta, kad lopšelio-darželio pastato sienos ties sujungimais įtrūkusios, matosi pelėsis, dažai su 

tinku yra atšokę nuo pagrindo. Sutrūkinėjusios pastato išorinės sienos sudaro palankią terpę veistis 

pelėsiui, kauptis drėgmei, bei neteikia estetinio vaizdo. Būtina išorinių sienų renovacija. 

 

 

VEIKLOS PLANO PRIEDAI 
 

1. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

2. 2016-2018-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir 

produkto kriterijų suvestinė. 

 

___________________________________ 
 

 


