PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
direktoriaus 2018 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V- 6 (1.3)
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 190525283
2018-2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (2)
I SKYRIUS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Politiniai-teisiniai veiksniai.
Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“,
Valstybės švietimo strategija 2013-2022 metams ir kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Seimo nutarimais.
Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ vykdydamas savo veiklą vadovaujasi Lietuvos
HN 75:2016, Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos
aprašu, Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, Maitinimo organizavimo
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos
aprašu, Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašu, Šiaulių miesto
strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d.
sprendimu Nr. T-325, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto departamento švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
nuostatais ir kitais norminiais dokumentais.
Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymu ir kitais teisės aktais bei įstaigos vidaus tvarkos aprašais, reglamentuojančiais buhalterinės
apskaitos tvarkymą. Apskaita vykdoma vadovaujantis atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais
ir kitais teisės aktais, atitinka statistikos ir sistemos reikalavimus.
Socialiniai veiksniai.
Ikimokyklinio ugdymo poreikis vis dar yra nepatenkinamas. 2017-2018 m. m. į lopšelįdarželį „Ąžuoliukas“ nepateko 3 ankstyvojo amžiaus vaikai. Iš visų įstaigą lankančių vaikų 9 yra iš
daugiavaikių šeimų, 2 vaikai iš socialinės rizikos šeimų.
Atlikus duomenų analizę, vaikų sveikatos indeksas per paskutinius 3 metus gerėja.
Dauguma ikimokyklinio amžiaus vaikų yra pagrindinės sveikatos grupės, kuriai priskiriami sveiki,
bet turintys nedidelių anatominių ar funkcinių nukrypimų vaikai. Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“
sistemingai ir efektyviai vykdoma sveikatos priežiūra bei švietėjiškas darbas, kurį atlieka Šiaulių
miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Daugėja vaikų,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių: pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų
ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo pažymas
yra 30 specialiųjų poreikių vaikų, kuriems reikalinga logopedo pagalba. Iš jų – 6 vaikai turintys
didelių specialiųjų poreikių, 9 vidutinių specialiųjų poreikių, likusieji – 15 turintys nedidelių
specialiųjų poreikių. Atsirado galimybė įsteigti 0,5 etato socialinio pedagogo, nes didėja poreikis
teikti pagalbą vaikams. Didesnis dėmesys skiriamas smurto ir patyčių prevencijos programoms
įgyvendinti, dalyvauti sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ bei ugdymo ir
socialinių įgūdžių problemas.

Technologiniai veiksniai.
Siekiant sudaryti sąlygas švietimo specialistams naudotis jų darbui reikalingais duomenimis,
naudojama Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS). Vaikų registracija ir priėmimas į įstaigą
vykdomas remiantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016-10-06 sprendimu T-356 ,,Dėl Vaikų
registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio
ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu“. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pradėta
naudoti elektroninė dienyno sistema ,,Mūsų darželis“, kuri padeda lopšelio-darželio pedagogams
tvarkyti ugdytinių ugdomosios veiklos ir lankomumo apskaitą.
Žmogiškieji ištekliai.
Šiaulių lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ 2017 m. rugsėjo 1 d. patvirtinta 30,5 etatų,
finansuojami iš savivaldybės ir valstybės biudžeto. Iš jų - 14,5 pedagoginių darbuotojų etatų ir 16
aplinkos darbuotojų etatų. Dirba 16 pedagoginių darbuotojų: 1-direktorius, 1-direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 8-auklėtojai, 1-logopedas, 1socialinis pedagogas, 1-meninio ugdymo pedagogas, 1-neformaliojo ugdymo šokių mokytojas).
Auklėtojo kvalifikaciją turi 1, vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją įgijo 7, metodininko
kvalifikacinę kategoriją suteikta 4 pedagogams. 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis pedagogų,
turinčių darbo stažą iki 10 m. - 1, nuo 10 m. iki 15 m. 2, virš 15 m. ir daugiau –9. Direktorius turi
trečią vadybinę kvalifikacinę kategoriją, 25 metus dirba vadybinį darbą. Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui - 11 metų pedagoginis darbo stažas, 4 metai vadybinio darbo, mokytojo metodininko
kvalifikacinė kategorija, išsimokslinimas–aukštasis švietimo vadybos magistro laipsnis. Logopedas
ir specialusis pedagogas teikia pagalbą specialiųjų poreikių turintiems ugdytiniams. Darbuotojai
nuolatos dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, dalinasi gerąja patirtimi su kolegomis.
Visi bendruomenės nariai vykdo pareiginiuose aprašymuose, patvirtintuose 2017 m. rugsėjo 1 d.,
nurodytas funkcijas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d.
nutarimu Nr. 254 ir lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus patvirtintu darbuotojų veiklos
vertinimo tvarkos aprašu, nuo 2018 m. sausio 1 d. bus atliekamas darbuotojų, priskiriamų C lygio
pareigybei, veiklos vertinimas.
Organizacinė struktūra.
Pagrindinė lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veikla ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Lopšelį-darželį lanko 114 ugdytinių, sukomplektuotos 6 grupės: iš jų: 1 - ankstyvojo amžiaus, 3 ikimokyklinio amžiaus ir 1 - jungtinė ikimokyklinė, 1 - priešmokyklinio ugdymo grupė. Grupių
darbo laikas: 7.30–18.00 val. (10,5 val.), veikia budinti grupė, darbo laikas 7.00-19.00 val.
Lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ vadovauja direktorius, pedagogų veiklą prižiūri ir koordinuoja
direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, raštinės (archyvo) vedėjas, vyr. buhalteris, ūkio dalies vedėjas. Aptarnaujantis personalas
– auklėtojų padėjėjai, dietistė, vyr. virėja, virėja, pagalbinė darbininkė, valytojas, darbininkas,
kiemsargis vykdo pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas, pavaldūs direktoriui ir atskaitingi
ūkio dalies vedėjui. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ valdyme dalyvauja savivaldos institucijos:
lopšelio-darželio taryba, pedagogų taryba, metodinė darbo grupė, tėvų komitetai ir kt.
Planavimo sistema.
Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ savo veiklą planuoja rengdamas trejų metų
strateginį veiklos planą, metinį veiklos planą. Strateginio planavimo dokumentus rengia strateginio
planavimo darbo grupė, kuri vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais teisės
aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nutarimais, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo,
kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus nurodymais bei rekomendacijomis, lopšelyjedarželyje atliktomis situacijos analizėmis ir tyrimų išvadomis, vidaus audito rekomendacijomis.
Visi strateginio planavimo dokumentai derinami Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriumi, įstaigos taryba, tvirtinami lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus įsakymu. Ugdymas organizuojamas pagal lopšelio-darželio
,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programą ,,Atradimų džiaugsmas“ ir Bendrąja
priešmokyklinio ugdymo programa.

Ekonominiai veiksniai, finansiniai ištekliai.
Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veikla finansuojama iš Valstybės (MK) ir
Savivaldybės biudžeto lėšų, kitų fondų, atsitiktinių paslaugų, tėvų, rėmėjų lėšų. 2017 metams
įstaigos veiklai finansuoti paskaičiuotas lėšų poreikis – 341 tūkst. Eur, darbuotojų atlyginimams –
213,9 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms – 65 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms – 62,1 tūkst.
Eur, iš jų darbuotojų kvalifikacijai kelti – 0,8 tūkst. Eur.
Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.
Šiaulių lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ kompiuterizuotos visos administracijos
darbuotojų ir pedagogų darbo vietos, veiklos viešinimui sukurta el. svetainė
http://www.azuoliukas.mir.lt, grupių auklėtojos skatinamos sukurti virtualias bendravimo su tėvais
galimybes. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ugdytinių tėvai turi prieigą prie elektroninės sistemos ,,Mūsų
darželis“, kurioje pateikta informacija pasiekiama tik individualiai apie kiekvieno vaiko ugdymą,
ugdymo pasiekimus, daromą pažangą, lankomumą, mitybą, užsiėmimus.
Nuolat
atnaujinama aktuali bendruomenei informacija stenduose. Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ naudojasi
UAB „Splius interneto paslaugomis, atnaujinta internetine svetaine www.azuoliukas.mir.lt,
„Facebook“, kompiuterizuota 12 darbo vietų, naudojami 6 spausdintuvai, 4 kopijavimo aparatai,
multimedia, filmavimo kamera, foto aparatas, įgarsinimo aparatūra. Tačiau vis dar jaučiamas lėšų
trūkumas tinkamai IKT bazei įstaigoje sukurti: trūksta programinės įrangos, mokomųjų programų,
interaktyvių priemonių, planšetinių kompiuterių. Tokių priemonių naudojimas didina tiek vaikų,
tiek ir suaugusiųjų motyvaciją veikti, ugdymosi procesą daro įdomesnį.
Vidaus darbo kontrolė.
Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos priežiūrą vykdo direktorius,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkio dalies vedėjas. Įstaigos bendrosios būklės gerinimo
uždavinius ir strateginių siekių įgyvendinimą ir naujų tikslų iškėlimą, kryptingai nustatyti padeda
veiklos kokybės įsivertinimas. Rengiamas veiklos savianalizės protokolas, vykdoma pedagoginės
veiklos priežiūra ir veiklos kokybės įsivertinimo analizė. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklą
prižiūri Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius,
bendrosios švietimo politikos vykdymą prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija. Šiaulių lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“ finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir
Šiaulių miesto savivaldybės įgalioti asmenys. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ higienines sąlygas
stebi Šiaulių miesto visuomenės sveikatos centras, maitinimo organizavimą vertina Šiaulių
valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
SSGG analizė
Stiprybės
Silpnybės
 Sukurtos
sąlygos
ikimokykliniam
ir
priešmokykliniam ugdymui, palankus įstaigos
mikroklimatas užtikrina ugdytinių gerą savijautą.
 Tenkinami tėvų poreikiai ir lūkesčiai, veikia
papildomo ugdymo užsiėmimai (krepšinio,
robotikos, anglų kalbos).
 Sudarytos sąlygos darbuotojams asmeniniai
karjerai plėtoti ir kelti kvalifikaciją.
 Bendradarbiavimas su kolegomis, gerosios
darbo patirties sklaida.
 Informatyvi naujienų sklaida internetinėje
darželio svetainėje www.azuoliukas.mir.lt
 Įdiegtas elektroninis dienynas ,,Mūsų
darželis“.
 Efektyvus, racionalus įstaigos išteklių

 Lauko aplinka riboja vaikų judėjimo
poreikio tenkinimą, nepilnai užtikrinamas
vaikų saugumas, takelių danga nusidėvėjusi,
nelygi.
 Dalinai atliktas darbuotojų darbo vietų
profesinės rizikos vertinimas.
 Nepakankamai užtikrintos higieninės
sąlygos 2 grupių tualetuose ir prausyklose.
 Pasyvus tėvų dalyvavimas lopšeliodarželio veikloje.
 Trūksta patalpų vaikų sportinei veiklai
ir judėjimo poreikiams tenkinti.

naudojimas.
 Įstaigos teritorija aptverta tvora, kuri atitinka
Higienos normų reikalavimus.
Galimybės
 Atrasti naujų, patrauklių ugdymo būdų ir
metodų padedančių įtraukti bendruomenę į
numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
 Užtikrinti kokybiškas ir lanksčias ugdymo
paslaugas, atsižvelgti į vaikų individualius
ugdymosi poreikius.
 Teikti
pagalbą
vaikui
ir
šeimai,
bendradarbiaujant pedagogams, tėvams (globėjams)
ir specialistams.
 Nuolat
siekti
profesinio
tobulėjimo
dalyvaujant miesto, respublikos projektuose,
konkursuose, akcijose, parodose.
 Rengti sveikatos projektus, programas,
teikti pagalbą ugdytiniams turintiems specialiųjų
poreikių.
 Efektyviau pritraukti 2% GPM lėšas,
racionaliai jas panaudojant edukacinių aplinkų
kūrimui, įstaigos vidaus ir išorės aplinkos turtinimui
ir atnaujinimui.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grėsmės
 Blogėjanti pastato būklė ir inžineriniai
tinklai neatitinka ES higienos normų
reikalavimų.
 Priešmokyklinių
grupių
kūrimas
mokyklose ilgainiui įtakos ugdytinių
skaičiaus mažėjimą įstaigoje.
 Daugėja vaikų turinčių specialiuosius
poreikius.
 Ekonominis nestabilumas mažina
darbuotojų psichologinį saugumą, skatina
migraciją.
 Ryškėja
kvalifikuotų
pedagogų
trūkumas.

II SKYRIUS
TIKSLAS (kodas 01)
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ
ĮGYVENDINIMAS. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas
2017 2018 2019 2020
ir mato vienetas
metų metų metų metų
faktas
Ikimokyklinio ugdymo(si) programos įgyvendinimas.
95
95
95
95
Ugdytinių skaičius
Priešmokyklinio ugdymo(si) bendrosios programos
20
20
20
20
įgyvendinimas. Ugdytinių skaičius
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Darbuotojų skaičius.
28
28
28
28
Pedagogų gerosios darbo patirties sklaida. Pedagogų
4
4
5
6
skaičius.
Ugdymo priemonių ir IKT priemonių papildymas.
15
20
25
30
Priemonių skaičius.
Metodinės ugdomosios literatūros įsigijimas. Grupių ir
9
10
10
10
specialistų kabinetų skaičius.
Informacinės (internetinės) sistemos ,,Mūsų darželis“
4
12
12
12
įdiegimas ir palaikymas (mėn.)
Tarptautinės socialinių įgūdžių programos „Zipio
1
1
1
1
draugai“ integravimas. Grupių skaičius.
Dalyvavimas sveikatos stiprinimo ir pagalbos
2
2
4
4
specialiųjų poreikių ugdytiniams projektuose. Projektų
skaičius.

III SKYRIUS
01. TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Siekiama užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo teikimą, kurti šiuolaikinę
ugdymo aplinką, atsižvelgiant į ugdytinių ir jų tėvų (globėjų) poreikius, finansines įstaigos
galimybes. Įgyvendinti švietimo uždavinius tobulinant ugdymą, sudarant sąlygas vaikų darniam
vystymuisi, formuoti vaikams saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
Uždavinys:
01.01. Vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
Priemonės:
01.01.01. Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas.
Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ teiks ikimokyklinį ugdymą pagal atnaujintą ikimokyklinio
ugdymo programą ,,Atradimų džiaugsmas“, parengs ugdytinius priešmokykliniam ugdymui.
01.01.02. Priešmokyklinį ugdymo programos įgyvendinimas.
Priešmokyklinį ugdymą vykdys pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą ir parengs
ugdytinius mokymuisi mokykloje.
Uždavinys:
01.02. Sudaryti sąlygas asmeninei karjerai.
Priemonės:
01.02.01. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
Įstaigos darbuotojai tobulins kvalifikaciją seminaruose, mokymuose bei konferencijose pagal
sudarytą metinį kvalifikacijos tobulinimo planą.
01.02.02. Pedagogų gerosios darbo patirties sklaida.
Dalinsis gerąja darbo patirtimi, inicijuos reflektyvias veiklas.
Uždavinys:
01.03. Sudaryti sąlygas ugdymo kokybei gerinti.
Priemonės:
01.03.01. Ugdymo priemonių ir IKT priemonių papildymas.
Ugdymo aplinką papildysime ugdymo priemonėmis ir įsigysime naujų šiuolaikiškų IKT priemonių.
01.03.02. Metodinės, ugdomosios literatūros įsigijimas.
Ugdymo aplinką papildysime metodine ir ugdomąją literatūra.
01.03.03. Informacinės (internetinės) sistemos ,,Mūsų darželis“ įdiegimas ir palaikymas.
Uždavinys:
01.04. Stiprinti prevencinių priemonių įgyvendinimą.
Priemonės:
01.04.01. Tarptautinės socialinių įgūdžių programos ,,Zipio draugai“ integravimas.
Įgyvendinsime tarptautinę socialinių įgūdžių programą „Zipio draugai“.
01.04.02. Dalyvavimas sveikatos stiprinimo ir pagalbos specialiųjų poreikių ugdytiniams
projektuose.
Vykdysime sveikatos stiprinimo
ir pagalbos specialiųjų poreikių ugdytiniams projektus,
plėtojančius emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymą, kuriuose dalyvaus daugiau
bendruomenės narių.
IV SKYRIUS
TIKSLAS (kodas 02)
MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS

Eil.
Nr.

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas

2017
metų
faktas
1. Inžinerinių tinklų priežiūra, remontas ir avarijų šalinimas.
12
Abonentinis mėn. mokestis.
2. Elektros instaliacijos pakeitimas.
3. Vandens ir kanalizacijos vamzdynų pakeitimas.
2
4. Stogo kapitalinis remontas. Plotas m
656
5. Pastato lauko sienų apšiltinimas.
6. Šiluminio mazgo modernizavimas.
7. Lietaus nuotekų sistemos įrengimas teritorijoje.
8. Salės grindų kapitalinis remontas. Plotas m2
9. Maisto sandėlio ir daržovių ruošimo patalpų remontas.
20
Plotas m2
10. . Lauko durų pakeitimas. Skaičius vnt.
1
11. Tualetų, prausyklų, koridorių, kabineto remontas. Plotas m2
40
12. Lauko žaidimų aikštelių modernizavimas ir įrenginių
5
įsigijimas, smėlio dėžių atnaujinimas. Skaičius vnt.
13. Lauko žaidimų aikštelių įrangos ir dangos pagrindinis
atitikties įvertinimas pagal Lietuvos higienos normos HN
131:2015 reikalavimus. Skaičius vnt.
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V SKYRIUS
02. TIKSLUI ĮGYVENDINTI SKIRTI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vaikų ugdymas turi atitikti sanitarinių-higieninių
normų reikalavimus, ugdymo aplinka privalo būti sveika, saugi ir šiuolaikiška. Siekiama užtikrinti
lopšelio-darželio aprūpinimą šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis bei sukurti modernią
mokymosi aplinką. Pritraukti lėšų veiklos modernizavimui, pastato renovacijai ir įrengimų
atnaujinimui.
Uždavinys:
02.01. Užtikrinti lopšelio-darželio funkcionavimą.
Priemonės:
02.01.01. Inžinerinių tinklų priežiūra, remontas ir avarijų šalinimas.
Prižiūrėti lopšelio-darželio šilumos ir elektros ūkį, atlikti prietaisų ir priemonių metrologinę patikrą,
tyrimus, organizuoti hidraulinius bandymus, inžinerinių tinklų avarijų šalinimo ir remonto darbus,
laiduojančius fizinį vaiko saugumą.
02.01.02. Elektros instaliacijos pakeitimas.
02.01.03. Vandens ir kanalizacijos vamzdynų pakeitimas.
02.01.04. Stogo kapitalinis remontas
02.01.05. Pastato lauko sienų apšiltinimas.
02.01.06. Šiluminio mazgo modernizavimas.
02.01.07. Lietaus nuotekų sistemos įrengimas teritorijoje.
Uždavinys:
02.02. Gerinti įstaigos higienines ir saugias sąlygas.

02.02.01. Salės grindų kapitalinis remontas.
Salėje būtina atlikti kapitalinį remontą.
02.02.02. Maisto sandėlio ir daržovių ruošimo patalpų remontas.
02.02.03. Lauko durų pakeitimas.
Siekiant užtikrinti šilumos palaikymą koridoriuose, būtina pakeisti lauko duris.
02.02.04. Tualetų, prausyklų, koridorių, kabineto remontas.
Užtikrinant higieninius reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką, kasmet reikia atlikti atskirų
patalpų remontą: grupių tualetų, prausyklų, koridorių, kabineto.
Uždavinys:
02.03.Modernizuoti ir atnaujinti lopšelio-darželio bazę.
Priemonės:
02.03.01. Lauko žaidimų aikštelių modernizavimas ir įrenginių įsigijimas, smėlio dėžių
atnaujinimas.
02.03.02. Lauko žaidimų aikštelių įrangos ir dangos pagrindinis atitikties įvertinimas pagal
Lietuvos higienos normos HN 131:2015 reikalavimus.
Būtina atlikti žaidimų aikštelių įrangos ir dangos pagrindinį vertinimą, kad jie atitiktų vaikų
saugumui keliamus reikalavimus.
02.03.03. Lauko takelių dangos atnaujinimas.
Didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos ugdymui, fiziniam aktyvumui lauke, tačiau takelių
danga yra nusidėvėjusi ir neatitinkanti vaikų saugumą.
02.03.04. Patalpos įrengimas edukacinėms veikloms vykdyti.
02.03.05. Naujos sporto salės įrengimas.
Lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ yra erdvė, kurioje būtų galima įrengti sporto salę.
02.03.06. Poilsio zonos lauke įkūrimas.
Lauke numatoma įrengti lauko poilsio zoną, kurioje vaikai galėtų užsiimti laisva, atvira ir kūrybiška
individualia veikla.
02.03.07. Baldų komplektų įsigijimas.
Grupėse pakeisti nusidėvėjusius baldus.
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