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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIRNIUKAS“ KODAS 190527715

            PATVIRTINTA
            Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“
            2020  m. gruodžio    d. direktoriaus 
            įsakymu Nr.  

2021-2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (Nr. 28)

I SKYRIUS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ strateginis veiklos planas parengtas, siekiant efektyviai
organizuoti  įstaigos  veiklą,  kryptingai  įgyvendinant  įstaigos  išsikeltus  tikslus,  uždavinius  ir
priemones, 2015-2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano ilgalaikio prioriteto „Aktyvi,
kūrybinga ir  atsakinga bendruomenė“ strateginį  tikslą  – „Plėtoti  inovatyvią  švietimo ir  kultūros
sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę“ bei Šiaulių miesto savivaldybės 2020-2022 metų
strateginio  veiklos  plano strateginį  tikslą:  Užtikrinti  visuomenės poreikius  tenkinančių  švietimo,
kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę.

Lopšelis  –  darželis  savo  veiklą  grindžia  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos
Respublikos  švietimo  įstatymu,  Civiliniu  kodeksu,  Darbo  kodeksu,  Vaiko  teisių  konvencija,
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais,  Švietimo  ir  mokslo  ministerijos  teisės  aktais,
Valstybine švietimo strategija 2013-2022 m., Šiaulių miesto savivaldybės 2015-2024 m. strateginio
plėtros  plano  nuostatomis,  Šiaulių  miesto  vaiko  asmenybės  ūgties  koncepsija,  Šiaulių  miesto
savivaldybės  tarybos  priimamais  sprendimais,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus  ir  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos  Švietimo,  kultūros  ir  sporto
departamento švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ nuostatais
ir kitais norminiais dokumentais.

Įstaigos misija - moderni ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įgyvendinanti pagrindines švietimo
nuostatas  bei  programas,  tenkinanti  vaikų  poreikius,  glaudžiai  bendradarbiaujanti  su  šeima,
laiduojanti psichinį, fizinį vaiko saugumą, asmenybės raidą.

Įstaigos vizija - sveikas, sėkmingas ir laimingas vaikas. 
Įstaigos prioritetai - vaikų sveikatingumo ugdymas ir fizinio aktyvumo skatinimas; STEAM

ugdymas;  socialinių  ir  emocinių  kompetencijų  ugdymas;  švietimo  pagalbos  užtikrinimas
kiekvienam  vaikui;  naujų  edukacinių  aplinkų  kūrimas  ir  turtinimas;  darželio  bendruomenės
telkimas, tėvų įtraukimas į įstaigos veiklą.

Įstaigoje  susitarta  dėl  ugdymo(si)  kokybės,  strateginių  tikslų  bei  būdų ir  priemonių  jiems
įgyvendinti.  Įstaigos  kultūra  formuojama  laikantis  tolerancijos,  pagarbos,  sveikos  gyvensenos
principų. Siekiama kiekvieno ugdytinio sėkmės, laikantis švietimo kokybės užtikrinimo principų.
Bendromis  ugdytinio,  pedagogo  ir  tėvų  pastangomis,  nuosekliai,  pagal  vaiko  galias,  siekiant
nuolatinės  asmeninės  pažangos  vaikui  tinkamu  būdu  ir  tempu,  ugdomos  visos  kompetencijos,
numatytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose, vertinamos du kartus per metus.
Vadovaujantis Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija, siekiama ugdyti laimingą vaiką,
pasitikintį savimi, bendraujantį, mokantį įveikti nesėkmes, smalsų, kuriantį bendruomenės narį.

Įstaigoje  veikia  10 grupių:  2 priešmokyklinio  ugdymo,  8 ikimokyklinio  amžiaus  grupės,
kurias lanko 190 ugdytinių.  Lopšelyje-darželyje  patvirtinti  40 darbuotojų etatų,  finansuojamų iš
savivaldybės ir valstybės biudžeto: 21 pedagoginio personalo ir 19 nepedagoginio personalo. Dirba
22 pedagogai, iš jų 3 metodininkai, 14 vyresniojo mokytojo, 3 mokytojai, 1 neatestuotas mokytojas.
Vidutinis pedagogų amžius – 47 m. 95 pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą. 

Įstaigoje nuolat stiprinama savivaldos institucijų veikla, tėvai skatinami aktyviai įsijungti į
ugdymo proceso  organizavimą, dalyvauti darželio  bendruomenės  renginiuose.  Lopšelio-darželio
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tikslus ir uždavinius įgyvendina Įstaigos taryba, Pedagogų taryba, Metodinė grupė, Vaiko gerovės
komisija, grupių tėvų aktyvo komitetai, darbo grupės.

Lopšelis-darželis savo veiklą planuoja ruošdamas trejų metų strateginį veiklos planą, metinį
veiklos  planą,  grupių  metinius  ugdomosios  veiklos  planus,  vaikų  ugdymo  savaitinius  planus,
individualias  programas,  projektus.  Įstaigoje  rengiama  atestacijos  programa.  Ugdymas
organizuojamas įgyvendinant 2018 m. atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Rieda metukai,
auga  žirniukai“,  „Priešmokyklinio  ugdymo  bendrąją  programą“.  Į  ugdymo  turinį  integruojama
vaikų sveikatos  ir  saugumo ugdymo programa „Žirniukų sveikatos šalis  2019-2023  m.“,  fizinio
aktyvumo veiklos skatinimo planas „Aktyvi mokykla 2020-2025“, „STEAM veiksmų planas“ bei
grupių, visos bendruomenės projektai.           

Įstaigoje išplėtotas IT naudojimas ugdymo proceso organizavimui. Kompiuterizuotos visos
pedagogų ir specialistų darbo vietos, veikia bevielis internetas, naudojamos dvi interaktyvios lentos.
2019 m. gruodžio mėn. ir 2020 m. įsigyta 3 kompiuteriai, 10 planšečių, 3 televizoriai. Jau ketverius
metus  naudojamas  elektroninis  dienynas  „Mūsų darželis“.  Lopšelio-darželio  „Žirniukas“  veiklos
viešinimui veikia el. svetainė http://www.zirniukas.mir.lt ir socialinio tinklo (facebook) paskyra.

Bendradarbiavimas vyksta su Šiaulių miesto lopšeliais-darželiais, Centro pradine mokykla,
Jovaro, Medelyno progimnazijomis, VšĮ „Vaiko labui“, Šiaulių Pedagogine psichologine tarnyba,
Šiaulių universitetu,  Visuomenės sveikatos biuru,  Šiaulių  profesinio rengimo centro Prekybos ir
Verslo  skyriumi,  Šiaulių  Jaunųjų  technikų  centru,  VšĮ  „Išmaniąja  mokykla“,  Šiaulių  Simono
Daukanto gimnazija, Latvijos Mārupes novada PII „Zeltrīti“ lopšeliu-darželiu. 2020 m. pasirašytos
sutartys  su Šiaulių Sporto gimnazija,  Šiaulių  lopšeliais-darželiais  „Pasaka“,  „Ežerėlis“,  Lietuvos
teniso sąjunga.

Lopšelis-darželis  finansuojamas  iš  Savivaldybės  ir  Valstybės  biudžeto  lėšų  pagal
asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.  Papildomos lėšos gaunamos iš 1,2% gyventojų pajamų
mokesčio ir  rėmėjų.  2020  m.  gautos  papildomos  lėšos  iš  savivaldybės:  5  tūkst.  eurų  virtuvės
konvekcinei  krosniai  įsigyti,  10  tūkst.  eurų  –  STEAM  centrui  įrengti.  Pagal  Šiaulių  miestą
reprezentuojančių švietimo renginių ir švietimo inovacijų projektų, kuriems gali būti skirta juridinių
asmenų parama, tvarkos aprašą UAB „Grinbeta“  darželio edukacinei erdvei „Atradimų laboratorija
(STEAM)“ skyrė 1 tūkst. eurų. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nustatyta
tvarka  2019 m.  pateikti  lopšelio-darželio  modernizavimo  ir  renovavimo 3  investicinių  projektų
aprašymai:  elektros  instaliacijos  atnaujinimas,  virtuvės  ir  kitų  su  maitinimu  susijusių  patalpų
modernizavimas,  lauko  edukacinių  erdvių  modernizavimas.  2021  m.  lopšelio-darželio  veiklai
finansuoti iš valstybės ir miesto biudžeto planuojama skirti:  670,3 tūkst. eurų. 

Pagrindiniai įstaigos 2020 m. pasiekimai, kurie buvo numatyti strateginiame veiklos plane: 
 Esame sveikatą stiprinanti mokykla „Sveika mokykla“ ir nuo 2020 m. gegužės mėn.

pripažinti dar ir „Aktyvia mokykla“.
 Įstaiga tapo Lietuvos mokyklų STEAM tinklo nare.
 Nuo 2020  m.  gegužės  mėn.  įstaigai  suteiktas  Europos  platformos  „STEM School

Label“ – „COMPETENT (PRADEDANČIOSIOS) mokyklos“ ženklas.
 Įkurtas STEAM centras - „Atradimų laboratorija (STEAM)“. Gautas finansavimas –

10 tūkst. eur ir parama iš verslo  – 1 tūkst. eur.
 Lauko aplinkų pritaikymas STEAM veiklai:  aktyvaus tako įrengimas;  lauko klasės

baldai; prieskonių ir vaistažolių „karalystės“ įrengimas. 
 Aktyvus  pedagogų  dalyvavimas  eTwinning  projektų  platformoje.  Trys  pedagogės

apdovanotos Europos Kokybės ženkleliais už kokybišką projektų įgyvendinimą.
  Aktyvus dalyvavimas „EUROPE CODE WEEK“ veiklose padeda siekti skaitmeninio

ugdymo turinio ir pedagogų IT technologinių kompetencijų plėtojimo.
 Tapome konkurso „Dainų dainelė“ zoninio turo laureatai. 
 Suorganizuota paroda Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje „Rimuok,

juokauk, draugą įtrauk“, skirta vaikų sakytinės/rašytinės kalbos gebėjimų ugdymui. 
 Tėvų labai gerai įvertintas nuotolinis ugdymas.
 Skirtas finansavimas virtuvės įrangai – įsigyta konvekcinė krosnis (5 tūkst. eurų).

http://www.zirniukas.mir.lt/
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Lopšelyje-darželyje  vykdoma visos veiklos priežiūra.  Vidaus įsivertinimą atlieka įstaigos
pedagogų darbo grupė,  finansinę veiklą  kontroliuoja Valstybės  kontrolės įgaliotos  institucijos  ir
Šiaulių  miesto  savivaldybės  įgalioti  asmenys.  Veiklą  prižiūri  Šiaulių  miesto  savivaldybės
administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyrius. 

2020 m. lopšelio-darželio strateginio plano rengimo ir stebėsenos darbo grupė apibendrino
darbuotojų atliktą SSGG analizę, įvardijo lopšelio-darželio veiklos stipriąsias ir silpnąsias puses,
kurios rodo lopšelio-darželio tobulinimo kryptis.

SSGG analizė:
Stipriosios pusės - Aiškūs prioritetai, misija ir vizija.

- Geri vaikų pasiekimai.
- Kokybiška pagalbos specialistų pagalba.
- Sveikos gyvensenos pradmenų ugdymas. Fizinis aktyvumas.
- STEAM ugdymas. Darželyje įkurtas Šiaulių miesto STEAM centras.
- Aktyvus darželio veiklų viešinimas.
- Bendruomeniškumas. Aktyvi tėvų bendruomenė.
- Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
- Aktyvus pedagogų dalyvavimas įvairiuose respublikos projektuose, tarptautiniuose 

eTwinning projektuose.
- Galintys ir mokantys dirbti komandoje pedagogai, ugdymo turinį modeliuojantys 

kūrybiškai, diegiantys naujoves.
- Pasikeitusi ir sutvarkyta aplinka. Planingai atnaujinamos edukacinės erdvės.

Silpnosios pusės - Nėra atskiros/uždaros lauko aikštelės lopšelio grupės vaikams. 
- Trūksta smėlio dėžių atskiroms grupėms.
- Nusidėvėjusi kompiuterinė technika.
- Nepakankamai spartus ir nekokybiškas interneto ryšys.
- Virtuvės įranga (stalai, sandėlio lentynos, daržovių pjaustyklė) nusidėvėjusi.
- Kai kuriose grupėse, visose laiptinėse, muzikos salėje reikalingas remontas.
- Trūksta langų ribotuvų.
- Trūksta sporto salės (joje dabar yra įkurdinta l/d „Kregždutės“ grupė).
- Per mažai motyvuotas kai kurių darbuotojų požiūris į ugdomojo proceso kaitą.
- Nėra papildomų etatų (dirbti kartu su auklėtoja) darbui su vaikais, turinčiais spec.

poreikių.
Galimybės - Įstaigos materialinės bazės turtinimas ir atnaujinimas.

- Inovatyvių priemonių įsigijimas.
- Tarptautinių, respublikos, miesto projektų kūrimas ir sklaida.
- Aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, naujų paieška.
- Geros patirties, darželio veiklų sklaida mieste, respublikoje.
- Aktyvus bendradarbiavimas su tėvais.
- Mokytojo  padėjėjo  skyrimas,  kai  yra  daugiau  vaikų,  turinčių  elgesio  ir  raidos

sutrikimų,
Grėsmės - Ikimokyklinio ugdymo pedagogų trūkumas.

- Senėjantis pedagogų amžius.
- Daugėja vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų, kalbos, emocijų ir elgesio sutrikimų.
- Trūksta  pedagogams  pagalbos  (mokytojų  padėjėjų,  pagalbos  specialistų  etatų),

dirbantiems su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.
- Silpnėjanti vaikų sveikata.
- Neigiamos COVID-19 pandemijos pasekmės ugdymo proceso organizavimui.
- Nefinansuojami investiciniai projektai.

Įstaigos strateginis veiklos planas parengtas, atsižvelgiant į atliktą SSGG analizę, siekiant
efektyviai  organizuoti  įstaigos  veiklą,  kryptingai  siekti  numatytų  tikslų,  uždavinių  ir  priemonių
įgyvendinimo.
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II SKYRIUS

TIKSLAS (01)

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMAS

Lopšelis-darželis  „Žirniukas“  teikia  vaikams  edukacines  ir  socialines  paslaugas,
atitinkančias nuolat kintančius visuomenės lūkesčius, tenkina vaikų ugdymo(si) poreikius, sudaro
lygias  ugdymo(si)  galimybes  ir  sąlygas.  Edukacinių  paslaugų  teikimo  gerinimas,  plėtojant
pažangias  ir  inovatyvias  ugdymo  praktikas,  garantuoja  vaiko  poreikių  tenkinimą,  pažinimo
motyvacijos skatinimą, ugdymą(si) atitinkančios aplinkos sukūrimą.

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato
vienetas

2020 metų
faktas

2021 metų 2022 metų 2023 metų

1. Optimaliai suformuotos ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupės (gr.sk./vaikų sk.)

10/190 10/190 10/190 10/190

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų, padariusių pažangą visose pagal 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas vertinamose srityse, dalis (%)

99 99 99 99

3. Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, 
dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalis 
(%)

100 100 100 100

4. Nepedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimas 
(kval. kėlusių darbuotojų % nuo bendro sk.)

50 80 80 80

5. Įgyvendintos sveikatos ir saugumo ugdymo bei 
„Aktyvios mokyklos“ programos (%)

90 100 100 100

6. Įgyvendintos STEAM veiksmų planas (%) 100 100 100 100
7. Švietimo pagalba teikiama visiems įstaigos
ugdytiniams, kuriems ji paskirta (poreikio 
tenkinimas - %)

90 99 99 99

III SKYRIUS
1 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

01.01. Uždavinys.  Įgyvendinti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, sudarant sąlygas kiekvieno vaiko asmeninei pažangai.

Lopšelyje-darželyje  „Žirniukas“  vykdomos  ikimokyklinio  ugdymo  programa  „Rieda
metukai,  auga  žirniukai  (2018)  ir  „Bendroji  priešmokyklinio  ugdymo ir  ugdymo(si)  programa“
(2014).  Ugdomoji  veikla  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  grupėse  planuojama
vadovaujantis visuminio ugdymo principais, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014)
ir  Ikimokyklinio  ugdymo  metodinėmis  rekomendacijomis  (2015).  
 Pedagogai jau antrus metus daug dėmesio skiria STEAM veikloms. Vaikai veiklų metu
praktiškai  susipažįsta  su  gamtos  mokslais,  technologijomis,  inžinerija,  menais  bei  matematika,
ugdosi  kritinį  mąstymą,  problemų  sprendimo  įgūdžius,  kūrybiškumo,  iniciatyvumo  ir
bendradarbiavimo kompetencijas. Darželyje įkurtas „STEAM centras“ – „Atradimų laboratorija“.
Sieksime išlaikyti suteiktą „STEM School Label“ ženklelį, sieksime aukštesnio įvertinimo. Siekiant
geriau  naudoti  išteklius  ir  gerinti  švietimo  kokybę,  plėtojame  tikslinę  partnerystę  su  kitomis
švietimo įstaigomis, organizacijomis ir sporto centrais. Aktyviai bendradarbiaujame su šeimomis,
įtraukiame tėvelius į įstaigos veiklą.

Priemonės:
01.01.01. Vaikų ugdymas, įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą „Rieda metukai,

auga žirniukai“.
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01.01.02. Vaikų ugdymas, įgyvendinant bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą.
01.01.03. STEAM veiksmų plano įgyvendinimas. Užsiėmimų „Atradimų laboratorijoje –

STEAM“ organizavimas.

01.02.  Uždavinys.  Teikti  sistemingą  ir  veiksmingą  švietimo  pagalbą  ir  plėtoti
ugdytinių emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymą. 

Siekiant  užtikrinti  ugdymo kokybę,  įgyvendiname vaikų sveikatos  ir  saugumo ugdymo
programą „Žirniukų sveikatos  šalis  2019-2023 m.“ ir  fizinio aktyvumo veiklos  skatinimo planą
„Aktyvi  mokykla  2020-2025“,  plėtojame vaikų emocines  ir  socialines  kompetencijas  į  ugdymo
turinį integruodami įvairius projektus/programas, dalyvaudami SKU veiklose. Lopšelyje-darželyje
įgyvendinamos socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“, „Kimochi“, jau antrus metus
dalyvaujame  draugiškoje  SEU  olimpiadoje  „DRAMBLYS“,  respublikiniame  ikimokyklinio
ugdymo įstaigų prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko", kurie padeda vaikui įgyti žinių, nuostatų,
įgūdžių,  kompetencijų,  suvokiant  ir  valdant  savo  emocijas.  Stiprinamas  prevencinių  priemonių
įgyvendinimas,  įtraukiant  kuo  daugiau  bendruomenės  narių.  Parengti  „Smurto  ir  patyčių
prevencijos,  intervencijos  ir  stebėsenos  tvarkos  aprašas“,  „Švietimo  pagalbos  netinkamai
besielgiantiems  ugdytiniams  tvarkos  aprašas“,  Pagalbos  vaikui  planai  kuria  saugią,  vaiko
asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką.
 Priemonės:

01.02.01. Savalaikės, sistemingos švietimo pagalbos kiekvienam vaikui, kuriam nustatyti
specialieji ugdymosi poreikiai, teikimas. Logopedo etato dalies didinimas 0,5 etatu.

01.03. Uždavinys. Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui.
Ugdymo(si) kokybės užtikrinimui, būtinas nuolatinis pedagogų kompetencijos tobulinimas.

Lopšelyje-darželyje  pedagogams sudarytos sąlygos kompetencijų tobulinimui,  vyksta įgytų žinių
sistemingas  perdavimas  kolegoms ir  patirties  sklaida.  Diegiant  pažangias  praktikas,  būtina  kelti
pedagogų kvalifikaciją inžinerinio, matematinio, technologinio ugdymo srityje, socialinių emocinių
kompetencijų  ugdymo,  vaikų  sveikatinimo  srityse.  Taip  pat  sėkmingam  ugdymo  proceso
organizavimui itin svarbi viso kolektyvo motyvacija, kūrybiškumas, noras tobulėti. Atsižvelgiant į
įstaigos prioritetus, kvalifikacijos kėlimo renginiai bus organizuojami visiems darbuotojams.

Priemonės:
1.3.1. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo plano įgyvendinimas. Kompetencijų tobulinimas

STEAM, socialinių  emocinių  įgūdžių,  vaikų  sveikatingumo ugdymo ir  skaitmeninio  raštingumo
srityse.

1.3.2. Nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas.

IV SKYRIUS
TIKSLAS (02)

ĮSTAIGOS MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS

Lopšelyje-darželyje  „Žirniukas“  sudarytos  sąlygos  įstaigos  funkcionavimui,  nuolat
atnaujinama materialinė ir techninė bazė, siekiama sukurti sveiką, saugią ir modernią ugdymo(si)
aplinką, aprūpinti šiuolaikinėmis ugdymo(si) priemonėmis.

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato
vienetas

2020
metų
faktas

2021
metų

2022
metų

2023
metų

1. Užtikrintas įstaigos funkcionavimas (%) 100 100 100 100
2. Įgyvendinti investiciniai projektai (elektros 

instaliacijos atnaujinimas, virtuvės ir kitų su 
maitinimu susijusių patalpų modernizavimas, 
lauko edukacinių erdvių modernizavimas) (vnt.)

0 0 1 1



6

3. Atliktas vidaus patalpų remontas (vnt.) 2 2 2 2
4. Lauko edukacinių erdvių kūrimas (vnt.) 3 2 2 2
5. Atnaujintos IKT įrangos skaičius (vnt.) 9 3 3 3

V SKYRIUS
02 TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

02.01. Uždavinys. Užtikrinti įstaigos sėkmingą funkcionavimą.
Užtikrinant  higienos  normų  reikalavimų  vykdymą,  įstaigoje  reikia  sutvarkyti  elektros

instaliaciją, pakeisti grupių virtuvėlių langus, pakeisti nusidėvėjusią virtuvės įrangą: stalus, sandėlio
lentynas (Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus nurodymu), kasmet
reikia  atlikti  atskirų  patalpų  ir  grupių  remontą.  Lopšelyje  –  darželyje  trūksta  smėlio  dėžių,
užtikrinant grupių ugdymą atskirose lauko erdvėse.

Priemonės:
02.01.01. Langų ribotuvų įsigijimas.
02.01.02. Grupių, laiptinių, muzikos salės remontas.
02.01.03. Lauko žaidimų aikštelių aplinkos gerinimas - naujų smėlio dėžių gamyba, vietos 

lauko žaislams laikyti įrengimas.
02.01.04. Virtuvės įrangos ir inventoriaus atnaujinimas. 
02.01.05. Buities, sanitarinių ir higienos, apsaugos priemonių įsigijimas.
 
02.02. Uždavinys. Tobulinti ir modernizuoti lopšelio-darželio ugdymo(si) aplinką. 
Siekiant  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programose  numatytų  tikslų

įgyvendinimo, būtinas lopšelio-darželio vidaus ir lauko edukacinių aplinkų aprūpinimas modernia
ugdymo  įranga  ir  šiuolaikiškomis  ugdymo(si)  priemonėmis,  diegti  naują  kompiuterinę  įrangą.
Praplečiant ugdymo erdves, kursime lauko edukacines aplinkas. Užtikrinant vaikų saugumą, būtina
įrengti ankstyvojo amžiaus vaikams atskirą lauko žaidimų erdvę. 

Priemonės:
02.02.01. Mokymo priemonių ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui jsigijimas.
02.02.02. Lauko žaidimų erdvės sukūrimas ankstyvojo amžiaus vaikams.
02.02.03. Lauko edukacinių erdvių (lauko tyrinėjimų centrų, refleksoterapinio tako) 

kūrimas.
. 02.02.04. Kompiuterinės įrangos atnaujinimas.

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
Lopšelio-darželio „Žirniukas“ Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
tarybos pirmininkas                                                      Žmonių gerovės ir ugdymo departamento
                                                                                      Švietimo skyriaus vedėja

Mantas Zemeckas Edita Minkuvienė             



Forma patvirtinta

(1c forma)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ,  PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
tūkst. Eur
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STRATEGINIS TIKSLAS: Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę

Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa

01 PROGRAMOS TIKSLAS - Ikimokyklinio ir prešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas   

01 01 UŽDAVINYS - Įgyvendinti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudarant sąlygas kiekvieno vaiko asmeninei pažangai.

01 01 01

19
05

27
71

5

SB 256.6 255.7 265.3 273.4
20 20 20

ML 161.7 213.5 224.2 229.2

SP 78.9 75.0 75.8 76.3 Optimalus grupių komplektų skaičius 8 8 8

Iš viso 497.2 544.2 565.3 578.9

01 01 02

19
05

27
71

5

ML 59.7 70.4 72.0 73.9
20 20 20

Optimalus grupių komplektų skaičius 2 2 2

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A - 
1766

ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 08 ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ 
2021-2023 METŲ VEIKLOS PLANO             

Vaikų ugdymas, įgyvendinant 
ikimokyklinio ugdymo programą „Rieda 

metukai, auga žirniukai“ 

Ugdytinių skaičiaus vidurkis grupėse

Vaikų ugdymas, įgyvendinant bendrąją 
priešmokyklinio ugdymo programą

Ugdytinių skaičiaus vidurkis grupėse



01 01 02

19
05

27
71

5

Iš viso 59.7 70.4 72.0 73.9

Vaikų ugdymas, įgyvendinant bendrąją 
priešmokyklinio ugdymo programą



01 01 03

19
05

27
71

5

ML 0.5 0.5 0.5 0.5
2 2 2

SB 10.0

KT 0.0 STEAM veiklų/renginių skaičius 40 40 40

Iš viso 10.5 0.5 0.5 0.5

01 01 Iš viso uždaviniui 567.4 615.1 637.8 653.3

01 02 UŽDAVINYS - Teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą ir plėtoti ugdytinių emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymą.

01 02 01

19
05

27
71

5 SB 1.9
Logopedo etato dalies padidinimas 0.5 0 0

ML 5.5

Iš viso 0.0 7.4 0.0 0.0

01 02 Iš viso uždaviniui 0.0 7.4 0.0 0.0

01 03 UŽDAVINYS - Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui

01 03 01

19
05

27
71

5
ML 1.5 1.5 1.5 1.6

Atestuotų pedagogų skaičius 1 1 1

2 2 2

Iš viso 1.5 1.5 1.5 1.6

01 03 02

19
05

27
71

5 SB 0.3 0.3 0.3 0.3
 Renginių skaičius 2 2 2

SP 0.1 0.1 0.1

Iš viso 0.3 0.4 0.4 0.4

01 03 Iš viso uždaviniui 1.8 1.9 1.9 2.0
01 Iš viso tikslui 569.2 624.4 639.7 655.3
02

02 01 UŽDAVINYS - Užtikrinti įstaigos sėkmingą funkcionavimą.

02 01 01 Langų ribotuvų įsigijimas

19
05

27
71

5

SP 0.5 0.5 Langų ribotuvų skaičius 50 50 0

Iš viso 0.5 0.5 0.0 0.0

02 01 02 Grupių, laiptinių, muzikos salės remontas

19
05

27
71

5

SB 3.0 3.0 3.1 3.1 Suremontuotų grupių skaičius 1 1 0

STEAM veiksmų plano įgyvendinimas. 
Užsiėmimų „Atradimų laboratorijoje – 

STEAM“ organizavimas.

STEAM centro veikloms skirtų 
priemonių skaičius

Savalaikės, sistemingos švietimo 
pagalbos kiekvienam vaikui, kuriam 

nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, 
teikimas. Logopedo etato dalies didinimas 

0,5 etatu.  

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo plano 
įgyvendinimas. Kompetencijų 

tobulinimas STEAM, socialinių emocinių 
įgūdžių, vaikų sveikatingumo ugdymo ir 

skaitmeninio raštingumo srityse

 Mokymų/renginių skaičius vienam 
pedagogui per metus

Nepedagoginio personalo kvalifikacijos 
tobulinimas

PROGRAMOS TIKSLAS - Įstaigos materialinės ir techninės bazės stiprinimas 



02 01 02 Grupių, laiptinių, muzikos salės remontas

19
05

27
71

5

SP 1.6 1.9 2.4
Suremontuotų laiptinių skaičius 0 0 1

Suremontuotų kabinetų skaičius 1 0 0

KT 0.5
Grupių durų skaičius 3 3 0

Suremontuota muzikos salė, skaičius 0 0 1

Iš viso 3.0 4.6 5.0 6.0



02 01 03

19
05

27
71

5

KT 0.5 1.0 0.5
Pagamintų smėlio dėžių skaičius 2 1 0

2 2 0

Iš viso 0.0 0.5 1.0 0.5

02 01 04

19
05

27
71

5

SB 5.0 0.6 0.9 0.0
Nerūdijančio plieno stalai 1 3 0

Maisto žaliavų sandėlio lentynos 0 1 0

SP 0.0 0.5 Daržovių pjaustyklė 1 0 0

Iš viso 5.0 1.1 0.9 0.0

02 01 05

19
05

27
71

5

SB 0.5 0.5 0.5 0.5

100 100 100SP 2.5 2.8 2.8 2.8

KT 0
Atnaujintų baldų, čiužinių, % 10 10 10

Iš viso 3.0 3.3 3.3 3.3
02 01 Iš viso uždaviniui 11.5 10.0 10.2 9.8
02 02 UŽDAVINYS - Tobulinti ir modernizuoti lopšelio-darželio ugdymo(si) aplinką.

02 02 01

19
05

27
71

5

ML 1.7 2.0 2.0 2.0 20 20 20

Iš viso 1.7 2.0 2.0 2.0

02 02 02

19
05

27
71

5

KT 0.7 Aptvertos aikštelės įrengimas, vnt. 1 0 0

Iš viso 0.0 0.7 0.0 0.0

02 02 03

19
05

27
71

5 ML 0.2 Lauko tyrinėjimų centrų įrengimas 1 1 1

SP 0.7 0.5 0.5
Refleksoterapinio tako įrengimas 1 0 0

0.3 0.5 0.5

Iš viso 0.2 1.0 1.0 1.0

02 02 04 Kompiuterinės įrangos atnaujinimas

19
05

27
71

5

ML 2.0 2.5 2.5 2.5
100 100 100

3 3 3

Iš viso 2.0 2.5 2.5 2.5

02 02 Iš viso uždaviniui 3.9 6.2 5.5 5.5
02 Iš viso tikslui 15.4 16.2 15.7 15.3

Iš viso programai 584.6 640.6 655.4 670.6

Lauko žaidimų aikštelių aplinkos 
gerinimas - naujų smėlio dėžių gamyba, 
vietos lauko žaislams laikyti įrengimas.

Dėžių lauko žaislams laikyti skaičius

Virtuvės įrangos ir inventoriaus 
atnaujinimas

Buities, sanitarinių ir higienos, apsaugos 
priemonių įsigijimas

Apsirūpinta buities, sanitarinėmis ir 
higienos, apsaugos priemonėmis, %

Mokymo priemonių ikimokykliniam ir 
priešmokykliniam ugdymui jsigijimas

Žaislų, žaidimų, ugdymo, didaktinių 
priemonių, sporto inventoriaus, 
spaudinių atnaujinimo dalis, % 

Lauko žaidimų erdvės sukūrimas 
ankstyvojo amžiaus vaikams

Lauko edukacinių erdvių (lauko 
tyrinėjimų centrų, refleksoterapinio tako) 

kūrimas KTKT

Užtikrintas techninės įrangos 
aptarnavimas, priežiūra, saugumas, % 

Įsigytų kompiuterių, planšečių, 
interaktyvių lentų, televizorių skaičius



(1c/1 forma)
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 584.6 639.1 653.9 669.1

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 275.4 261.4 269.2 277.3

1.2. Paskolų lėšos PS(SB)

1.3. Programų lėšų likutis SB (LIK)

1.4. Mokinio krepšelio lėšos VB (ML) 227.3 295.9 302.7 309.7

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 81.9 81.8 82.0 82.1

1.11. Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)

2. Kitos lėšos (KT) 0.0 1.5 1.5 1.5

2.1. Valstybės biudžeto lėšos KT(VB)

2.2 Europos Sąjungos lėšos ES (KT)

2.3 Paramos lėšos (KT) 0.0 1.5 1.5 1.5

Forma patvirtinta  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2017 m. gruodžio    d. įsakymu Nr. A - 

 2020 metų 
patvirtinti 

asignavimai

2021 metų 
asignavimų 

planas

2022 metų 
lėšų 

projektas

2023 metų 
lėšų 

projektas

Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)



Iš viso finansavimas programai  (1 eilutė + 2 eilutė) 584.6 640.6 655.4 670.6





MetaiTipasDokumento Nr.Praėjusių metų sumaPoreikis Poreikis +1 m.Poreikis +2 m. Lėšos SVP elemento kodas
2021 BP_01 BP_01 55000 71700 73300 75000 Šiaulių lopšelis-darželis Žirniukas 141 08.03.01.01

2021 BP_01 BP_01 172300 224200 229400 234700 Šiaulių lopšelis-darželis Žirniukas 141 08.03.01.01

2021 BP_01 BP_01 275400 261400 269200 277300 Šiaulių lopšelis-darželis Žirniukas 151 08.03.01.01

2021 BP_01 BP_01 2300 2100 2100 2100 Šiaulių lopšelis-darželis Žirniukas 32 08.03.01.01

2021 BP_01 BP_01 79500 79700 79900 80000 Šiaulių lopšelis-darželis Žirniukas 33 08.03.01.01

2021 BP_01 BP_01 0 1500 1500 1500 Šiaulių lopšelis-darželis Žirniukas 162 08.03.01.01

2021 BP_01 BP_01 112,2 0 0 0 Šiaulių lopšelis-darželis Žirniukas 30 08.03.01.01

Iš viso: 584 612,20 640 600,00 655 400,00 670 600,00

Asig. valdytojas



Valstybės funkcijaBūsena Iždo padalinys Įvedė
09.01.02.01. Uždarytas Finansų skyrius

09.01.01.01. Uždarytas Finansų skyrius

09.01.01.01. Uždarytas Finansų skyrius

09.01.01.01. Uždarytas Finansų skyrius

09.01.01.01. Uždarytas Finansų skyrius

09.01.01.01. Uždarytas Parama

09.01.01.01. Redaguojamas Finansų skyrius

Audronė Uikienė

Audronė Uikienė

Audronė Uikienė

Audronė Uikienė

Audronė Uikienė

Audronė Uikienė

Audronė Uikienė
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