PRITARTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2022 m. birželio d. sprendimu Nr. TŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2021-ųjų metų tikslas,
uždaviniai, priemonės

Siekiniai (rezultato
Siekinių įgyvendinimo faktas
vertinimo, produkto
kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas)
1. TIKSLAS: IKIMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMAS
Optimalus grupių skaičius,
Sukomplektuotos trys 2 metų lopšelio
1.1. Uždavinys:
viso 12 grupių, 225 vaikai.
grupės (15 vaikų 1 grupėje);
Ugdymo proceso,
trys 3 metų grupės (20 vaikų 1 grupėje);
orientuoto į vaikų
trys 4 metų grupės (20 vaikų 1 grupėje);
pasiekimų gerinimą,
organizavimas.
trys 5 metų grupės (20 vaikų 1 grupėje).
Priemonės:
1.1.1. Ikimokyklinio
1.1.1.1.Įgyvendintas
1.1.1.1.1. Įgyvendinta 2018 m.
ugdymo programų
ikimokyklinio ugdymo
atnaujinta ikimokyklinio ugdymo
įgyvendinimas.
programa „Vaivorykštės
programa „Vaivorykštės keliu“.
keliu“;
1.1.1.2.Vaikų pasiekimų
gerinimas.

1.1.1.2.1. Įgyvendinta 19 trumpalaikių
projektų skirtų vaikų pasiekimų
gerinimui. Visų grupių vaikų pasiekimų
vidurkis: rudenį 3,23, pavasarį 4,11.
Pokytis 0,88 žingsnelio.

1.1.1.3. Į ugdymo turinį
integruojamų
programų/projektų skaičius
– 6.

1.1.1.3.1. Į ugdymo turinį integruotos
Sveikos gyvensenos įgūdžių, Gyvenimo
įgūdžių ugdymo, Alkoholio, tabako ir
kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos programa,
emocinių-socialinių įgūdžių programa
„Kimochis“, socialinė programa „Mes
mąstytojai“.
1.1.1.3.2. Įgyvendinti 5 patirtiniai,
interaktyvūs, tarptautiniai „eTwinning“
projektai: „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių
karalystėje/In the realm of colors,
shadows and mirrors“ - eTwinning
Quality Label apdovanota kokybės
ženkleliu;
Kiti eTwinning projektai: „Matematikos
šalyje“, „Augu su pasaka“, „Po
vandeninis pasaulis/ underwater world“,
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1.1.2. Sistemingos
švietimo pagalbos
teikimas.

1.1.3. Profesinis
orientavimas.

1.1.2.1. Sistemingą
švietimo pagalbą teikiančių
specialistų skaičius – 3.
1.1.2.2. 80% ugdytinių
teikiama švietimo pagalba.
1.1.2.3. 50% švietimo
pagalbos specialistų skaito
pranešimus bendruomenei.
1.1.3.1. Įgyvendinta
profesinio orientavimo
veiklų skaičius – 3.

1.1.4. STEAM plėtra.
1.1.4.1. Plėtojama STEAM
veikla.

1.1.5. Sveikatos
stiprinimas.

1.1.5.1. Įgyvendinamų
Sveikatą stiprinančių
programų skaičius – 3.

1.1.5.2. Plėtojama
neformaliojo švietimo
paslauga, neformaliųjų
užsiėmimų skaičius – 4.

1.1.5.3. Organizuoti
sveikatinimo renginiai – 3.

Formos rudenį / Let‘s find forms in
autumn“.
1.1.2.1. Švietimo pagalbą teikiančių
specialistų skaičius – 3.
1.1.2.2.100% ugdytinių teikiama
švietimo pagalba.
100% pagalbos specialistų dalyvauja
vaikų pasiekimų vertinime.
1.1.2.3. 66% švietimo pagalbos
specialistų skaitė 4 pranešimus
bendruomenei.
1.1.3.1. Lopšelyje-darželyje vaikai
susipažino su policijos pareigūno
profesija; Keramiko profesija; duonos
kepėjo profesija. Organizuota STEAM
veikla – profesijos darželyje „Kas ką
dirba?“.
1.1.4.1.1. 2021 m. plėtojama STEAM
veikla: lopšelio-darželio tinklalapyje
publikuota per 60 veiklų. Tarptautinėje
Stem School Label platformoje
publikuoti ir patvirtinti 37 veiklos
pavyzdžiai, 4 konkrečių pavyzdžių
tyrimų įrodymai.
1.1.4.1.2. 2021 m. sukurtas STEAM
„Atradimų laboratorijos“ logotipas,
kuriame dalyvauja visa bendruomenė.
1.1.4.1.3. 2021 m. gruodžio mėn.
tarptautinėje Stem School Label
platformoje lopšeliui-darželiui suteiktas
PROFICIENT – patyrusios mokyklos
ženklelis.
1.1.5.1.1. 2021 m. įgyvendinta Sveikatą
stiprinančių mokyklų programa „Sveikas
aš, mama ir tėtis“, sveikatinimo
projektai: „Futboliukas“, „Sveikatiada“,
„Sveikatos želmenėliai“, „Lietuvos
mažųjų
žaidynės“,
įgyvendintos
„Riukkpa“ veiklos. 2021 m. gruodžio
mėn.
1.1.5.2.1. 2021 m. dėl OV apribojimų
įgyvendintos dvi neformaliojo švietimo
teikėjų programos: robotikos, šokių.
Įgyvendinta lopšelio-darželio
neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) ir
meninio ugdymo mokytojų veiklos
programa. Organizuoti renginiai su
socialiniais partneriais: Šiaulių
krepšinio akademijos, futbolo
akademijos, ledo ritulio treneriais.
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1.1.5.4. Bendradarbiavimo
su socialiniais partneriais
sutarčių ir/ar parengtų
programų skaičius – 5
1.1.6. SKU modelio
įgyvendinimas.

1.1.6.1. SKU modelio
įgyvendinimui skirtų veiklų
skaičius – 5.

1.1.7. Pedagogų ir kitų
darbuotojų kompetencijų 1.1.7.1. Pedagogų
tobulinimas.
kvalifikacijos tobulinimas.
Vidutinis renginių skaičius
vienam pedagogui – 5.

1.1.7.2. Darbuotojų
išklausiusių pirmosios
pagalbos, higienos įgūdžių
kursus skaičius – 100%.
1.1.7.3. Inicijuota ir
organizuota respublikinių
renginių skaičius – 3.

1.1.5.3.1. Organizuota respublikinė
konferencija, įgyvendinti 4
respublikinės projektinės veiklos, 3
sveikatos stiprinimo programos, 4
sveikatinimo renginiai su socialiniais
partneriais.
1.1.5.4.1. Bendradarbiavimo sutartys su
sportinių šokių klubu „Tandem“;
Šiaulių krepšinio akademija, Šiaulių
regbio klubu Baltrex , Šiaulių futbolo
akademija, Šiaulių lopšeliu-darželiu
„Pupų pėdas“.
1.1.6.1.1. SKU modelis įgyvendintas
bendradarbiaujant su mikrorajono
mokyklomis – 5 renginiai: integruotas
renginys – kūrybinės dirbtuvėlės „Rid
rid rid margučiai“ – Gytarių
progimnazija; renginys skirtas žemės
dienai – „Romuvos“ progimnazija; Šv.
Velykų rytmetys – Dainų progimanzija;
pažintinis policijos bendruomenės
renginys – Gytarių progimnazija;
Judumo dienos renginys „Diena be
automobilio“ – Gytarių progimnazija.
1.1.7.1.1. Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas vykdomas kryptingai,
vadovaujantis lopšelio-darželio
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. V-146 „Dėl vadovų,
mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų
kvalifikacijos tobulinimo programos
2020-2022 metų patvirtinimo“.
84% pedagogų tobulino kvalifikaciją
vaikų sveikatinimo srityje, 40% Steam
plėtros srityje, 28% vaikų pasiekimų
gerinimo srityje.
1.1.7.2.1. 100% darbuotojų yra išklausę
Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių
kursus.

1.1.7.3.1. Parengti ir įgyvendinti 9
respublikiniai renginiai: 6 STEAM
krypties, 2 sveikatinimo krypties, 1
meninės krypties.
1.1.7.3.2. Lopšelio-darželio inicijuota,
bendradarbiaujant su Šiaulių miesto
pedagogine psichologine tarnyba
organizuota respublikinė konferencija
„Vaikų psichinės ir fizinės sveikatos
stiprinimas ikimokyklinio ugdymo
įstaigose“.
II TIKSLAS. MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
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2.1. Uždavinys: Patalpų
ir jų įrangos
modernizavimas.
Priemonės:
2.1.1. Inžinerinių tinklų
remontas ir avarijų
šalinimas.
2.1.2. Bendrų vidaus
patalpų dalinis remontas
(virtuvės patalpų, grindų,
sienų, lubų, lauko durų
atnaujinimas, koridoriaus
remontas, salės patalpų
remontas.
2.1.3. Sanitariniųhigieninių priemonių
įsigijimas.

2.1.4. Viso darželio
santechnikos vamzdynų
renovacija bei apdailos
darbai.
2.1.5. Elektros
instaliacijos
atnaujinimas.
2.1.6. Grupių baldų
atnaujinimas.

2.1.7. Žaislų, žaidimų,
ugdymo priemonių,
įrangos modernizavimas.

2.2. Uždavinys:
Edukacinės aplinkos
modernizavimas.
Priemonės:
2.2.1. Lauko įrengimų ir
aplinkos priežiūra.

2.1.1.1. Inžinerinių tinklų
remontavimas ir avarijų
pašalinimas.
2.1.2.1. Atlikti salės
remonto darbai.

2.1.3.1. 100% grupių
aprūpintos sanitarinėmishigieninėmis priemonėmis.
2.1.3.2. 100% darbuotojų
aprūpinti saugos ir higienos
priemonėmis.
2.1.4.1. Atlikti santechnikos
vamzdynų renovacija ir
apdailos darbai.
2.1.5.1. Atnaujinta elektros
instaliacija.
2.1.6.1. Pakeistų
persirengimo spintelių,
grupių skaičius – 3.

2.1.7.1. Panaudota 100%
mokymui skirtų lėšų.

2.2.1.1. Įrengimai atitinka
reikalavimus.

2.1.1.1.1. 100% avarijų pašalinta.

2.1.2.1.1. Neskirtas finansavimas
investicinio plano įgyvendinimui.

2.1.3.1.1. 100% grupių aprūpintos
sanitarinėmis-higieninėmis
priemonėmis.
2.1.3.2.1. 100% darbuotojų aprūpinti
saugos ir higienos priemonėmis.
2.1.4.1.1. Neskirtas finansavimas
investicinio plano įgyvendinimui.

2.1.5.1.1. Neskirtas finansavimas
investicinio plano įgyvendinimui.
2.1.6.1.1. Pakeistos persirengimo
spintelės keturiose grupėse. Atnaujintos
kėdutės (60 vnt.). Atnaujintos
miegamos lovytės (20 vnt.), čiužinukai
(20 vnt.).
2.1.7.1.1. Atnaujinti 3 kompiuteriai,
spausdinimo aparatas, trys laminavimo
aparatai, 4 planšetiniai kompiuteriai.
Įrengta lauko STEAM erdvė,
pakeliamos lysvės, vabzdžių viešbutis,
edukacinius tentai, įsigyti aktyvieji
žaidimai, kūrybinės priemonės,
socialinių-emocinių įgūdžių programa,
mokomosios priemonės, priemonių,
skirtų STEAM veiklai, matavimui,
inžinerijai.

2.2.1.1.1. 100% naudojamų lauko
įrengimų atitinka reikalavimus, yra
saugūs vaikams.
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2.2.2. Išorinių sienų,
cokolio apšiltinimas ir
nuogrindų sutvarkymas.

2.2.2.1. Apšiltintos pastato
sienos, cokolis, sutvarkytos
nuogrindos.

2.2.3. Teritorijos dangų
atnaujinimas, pėsčiųjų
tako trinkelių, įvažiavimo
asfalto dangos
sutvarkymas.
2.2.4. Santechnikos
vamzdynų ir mazgų
pakeitimas.

2.2.3.1. Atnaujinta
teritorijos danga, pėsčiųjų
tako trinkelės, pakeista
įvažiavimo asfalto danga.
2.2.4.1. Pakeisti
santechnikos vamzdynai,
mazgai.

2.2.1.1.2. Laiku atliekamos smėlio,
žaidimų įrengimų ir kt. patikros.
2.2.2.1.1. Skirtas finansavimas, 2021 m.
pradėti fasado šiltinimo darbai,
planuojama baigti darbus 2022 m. III
ketvirtį.
2.2.3.1.1. Neskirtas finansavimas
investicinio plano įgyvendinimui.

2.2.4.1.1. Neskirtas finansavimas
investicinio plano įgyvendinimui.

2021 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis 2021-2023 metų Šiaulių lopšelio-darželio
„Eglutė“ strateginiu planu, patvirtintu direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.V-203, Šiaulių
lopšelio-darželio „Eglutė“ metiniu veiklos planu, patvirtintu direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. V-202, Švietimo bendruomenės siekiais: stiprinti psichinę ir fizinę vaikų sveikatą; užtikrinti
veiksmingą švietimo pagalbą siekiant pagerinti mokymosi/ugdymosi pasiekimus ir pažangą; plėtoti
bendradarbiavimą su neformaliojo vaikų švietimo teikėjais.
2021 m. gruodžio 9 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų
veiklos koordinavimo komisija pripažino lopšelį-darželį „Eglutė“ aktyvia mokykla, 2021 m.
įgyvendinta lopšelio-darželio „Eglutė“ parengta 2020-2025 m. sveikatos stiprinimo programa „Sveikas
aš, mama ir tėtis“.
Skatindami sveiko maitinimosi įpročius, lopšelio-darželio ugdytinių maitinimas organizuojamas
ekologiškais produktais. Pasinaudota ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės
sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama.
Dalyvaujama „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo
įstaigose“ programoje.
Vaikų socialinei-emocinei gerovei užtikrinti, įsigyta ir pradėta diegti socialinių-emocinių
ugdymo programa „Kimochis“.
Aktyviai plėtota STEAM veikla, 2021 m. STEAM mokyklų Stem School Label platformoje,
suteiktas aukštesnio lygio „Proficient“ – patyrusios mokyklos ženklelis. Tobulinant STEAM strategiją
tarptautinėje platformoje „STEM School label” pateikta lopšelio-darželio 37 gerosios darbo patirties, 4
konkrečių pavyzdžių tyrimų įrodymai. Lopšelio-darželio tinklalapyje publikuota per 60 STEAM veiklų.
Pasitelkiant socialinius partnerius įgyvendinti 4 STEAM renginiai. Plėtojama veikla lopšelio-darželio
laboratorijoje.
Parengti ir įgyvendinti 9 respublikiniai projektai: 6 STEAM projektai: „Mano namai –
namučiai“, „Atbudo visa, kas gyva“, „Erdvė ir laikas vaikų pasaulyje“, „Ar žinai, kaip ropoja, šliaužia
sraigės, skruzdės, vabalai?“, „Rudeninių amatų idėjos su STEAM“, „Kalėdinių žaisliukų dirbtuvėlės“.
Įgyvendinant lopšelio-darželio etnokultūros krytį, organizuotas respublikinis ikimokyklinio ugdymo
įstaigų lopšinių atlikėjų projektas „Pele, pele, nešk miegelį“, 2 sveikatinimo srities projektai:
respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų, ankstyvojo amžiaus vaikų, emocinės sveikatos stiprinimo
projektas „Mano jausmai-mano draugai“, respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų fizinio aktyvumo projektas „Senolių žaidimai“. Siekiant pagerinti vaikų ugdymosi pasiekimus,
įgyvendina 19 trumpalaikių, į ugdymo turinį integruotų, projektinių veiklų, silpnųjų pasiekimų sričių
stiprinimui.
Pasitelkiant socialinius partnerius, surengtos 2 kūrybinių darbų parodos: Šiaulių miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale „Mano miestas laukia Šv. Kalėdų“, Šiaulių Dermės
mokykloje paroda „Graži ta mūsų Lietuvėlė“.
Siekiant veiklos efektyvumo, 2021 m. pritrauktas finansavimas: Lietuvos masinio futbolo
asociacijos organizuojamame Lietuvos masinio futbolo projekte „Futboliukas“, gauta fizinio
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inventoriaus parama. Įgyvendinta Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Tęsk“ (kodas 09.2.1ESFA-V-727-01-0001) mentorių stažuotė Norvegijoje 2021 m. lapkričio 7-12 dienomis. Pateikta Go
Vilnius paraiška, gauta 130 Eur. dydžio parama: registracijos mokestis dalyvauti First Lego lyga
robotikos varžybose. 2021 m. pateikta paraiška paramai gauti už ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės
ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimą ikimokyklinio ugdymo
įstaigose. Gauta 8220 eurų parama. Siekiant sutaupyti lėšų ir pagerinti ugdymo kokybę dalyvauta Šiaulių
miesto savivaldybės rėmimo programose: Šiaulių miesto savivaldybės 2021–2023 metų užimtumo
didinimo programoje, pritraukta lėšų: 2119 Eur., Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės
6 d. sprendimu Nr. T-156 patvirtintu „Lėšų, skirtų naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms Šiaulių
miesto savivaldybės mokyklose įsteigti, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu“, 5151 Eur.
________________________________

