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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYdIAI

MISIJA
AtsiZvelgiantipaLangiausias mokslo, visuomenes raidos tendencijas teikti kokybiSk4, vaikq

poreikius atitinkanti ikimokyklini ir prieSmokyklini ugdym4; ugdyti aktyvq, kfirybingq, savimi ir
savo gebejimais pasitikinti, stipri4 motyvacij4 turinti vaik4, sudaryti sqlygas sveikos gyvensenos ir
etniniq vertybiq pletojimui, siekti darnaus bendradarbiavimo su Seima, sudaryti prielaidas
to limesniam sekmingam mokymui(-si) lop5elyj e-darlelyje.

YTZIJA
Moderni, saugi, besimokanti, tobulejanti ir besikeidianti, atvira naujovems ir kaitai kokybiSk4

ugdymq teikianti ir tautos kultur4 puoselejanti ikimokyklinio ugdymo istaiga.

VERTYBES

Pagarba vaikui, Seimai, gyvybei, gamtai, tautinems tradicijoms.
Vaikq sveikatos saugojimas ir stiprinimas.
BendruomeniSkumas, partneryste, pilietiSkumas.
KflrybiSkumas. iSradingumas ir iniciatyvumas.
Atvirumas pokydiams, mokymosi vis4 gyvenim4 nuostata.
Ugdymo kokybes gerinimas ir ugdymo aplinkos modemizavimas.



VEIKLOS PRIORITETAI
1. Ugdymo kokybes gerinimas, modernizuojant ugdymo aplink4 ir ypating4 demesi skiriant sporto
aplinkai tobulinti, sveikatingumo ir saugos ugdymui, pedagogq tobulejimui.
2. BendruomeniSkumo, pilietiSkumo, tautiSkumo ir etnines kultfiros, ugdymas.
3. Klrybingos, atviros tradicinei ir netradicinei veiklai bendruomenes klrimas,

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
o Inovatyviq ugdymo b[dq ir metodq taikymas igyvendinant lop5elio-darZelio ,,Linelis"

ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo (si) programas.
o Metodines veikos organizavimas, gerosios patirties skleidimas.
o {vairiq ugdymo bfrdq, metodq, naujausiq technologijq (IKT), virtualiq priemoniq,

laboratoriniq panaudojimas.
o Grupir+ edukaciniq erdviq atnaujinimas.
. Selygtl specialiqiq poreikiq vaikams gerinimas.
. Sportinio inventoriaus bazes pletimas.
, Zaidimo aik5teliq atnaujinimas, nauiq Zaidimo erdviq irenginias.
o Pedagoginiq darbuotoiq, aukletoiq padejeiq bendrqiq ir dalykiniq kompetenciiq

tobulinimas.
o Bendruomenes itraukimas ir dalyvavimas tarptautiniuose, Alytaus miesto,

respublikos, istaigos projektuose, mokymuose, veiklose, akcijose, Sventese ir kt.
o Bendradarbiavimo stiprinimas, rySiq su socialiniais partneriais pletojimas.
o Visq istaigos bendruomenes nariq telkimas numatytiems strateginiams uZdaviniams

igyvendinti.

II. STRATEGINIU TIKSLU IR PROGRAMU IGYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

ISorind aplinkos analizd

Politiniai - teisiniai veiksniai.
LopSelis-darZelis savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstituciia, Vaiko teisiq

konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybes, Svietimo ir mokslo ministerijos, Alytaus
miesto savivaldybes tarybos teises aktais, Alytaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus,

Svietimo ir sporto skyriaus vedejo patvirtintais dokumentais bei Alytaus lop5elio-darlelio,,Linelis"
nuostatais.

Ekonominiai veiksniai.
Ikimokyklinio ugdymo istaigos finansuojamos pagal Mokinio leSq apskaidiavimo ir

paskirstymo metodik4. Siq teSq uZtenka ugdymo plano realizavimui: pedagogq darbo uZmokesdiui,

kvalifikacijos tobulinimui, paZintines kultflrines veiklos organizavimui, ugdymo priemoniq

isigijimui. Tikslingas biudZeto paskirstymas daro tiesioging itakq lopSelio-darZelio veiklai,
kokybiSkq paslaugq vaikams teikimui, pedagogq kvalifikacijos kelimui, informacines visuomenes

pletrai.
Salies Svietimo finansavimas priklauso nuo konkredios Salies ekonominds b[kles. Todel

ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo istaigos veikl4 itakoja bendrieji Lietuvos ekonominiai

rodikliai. Pakankamas, didesnis Svietimo finansavimas galetq padidinti pedagoginio darbo

patrauklum q, taip pat pritraukti j aunus special i stus.

Socialinia i veiksniai.
Vertinant socialiniq veiksniq itak4 ikimokykliniam ir priesmokykliniam ugdymui svarbls

veiksniai, galintys itakoti istaigos strateginio veiklos plano kryptis, yra maLeiantis gimstamumas



Salyje, dideiantis iSvykusiq I kitas Salis jaunq Seimq skaidius, daugejantis skaidius specialiqjq
poreikiq turindiq vaikq.

Pastebima teigiamq poslinkiq Vyriausybes politikoje. Tai pagalbos vaikui sistemos kflrimas,
smurto ir prievartos prevenciniq programq klrimas, vaiko teisiq gynimas, skurdo maZinimo
programa, Seinrq atsakomybes uZ vaikq gerovg didinimas.

Technologiniai veiksniai.
Informaciniq technologijq pletra lopSeliui-darZeliui suteikia naujas galimybes ir formuoja

naujus informaciniq technologijq panaudojimo bldus. Lop5elis-darZelis turi naujos kompiuterines

irangos, interneto rySi. Kompiuterizuotos darbo vietos: direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo
ugdymui, direktoriaus pavaduotojo [kiui, maitinimo organizavimo ir sveikatos specialisto, meninio
ugdymo pedagogo, aukletojq, logopedo.

VidinO aplinkos analiz6

Bendra istaigos situacija.
Lop5elio-darZelio paskirtis - ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas bei

specialiqjq poreikiq vaikq, turindiq Zymiq ir vidutiniq kalbos ir kitq komunikacijq sutrikimq,
ugdymas.

2018 metais lop5elyje-darLelyje i5laikeme stabilq grupiq ir vaikq skaidiq. Grupes

sukomplektuotos pagal vaikq amZiq ir nustaty'tus reikalavimus.
Edukacines grupiq erdves praturtintos naujomis ugdymo priemonemis: isigyta moderniq,

vaikq amZiq ir poreikius atitinkandiq priemoniq ivairioms kompetencijoms ugdyti.
Funkcionali ugdymo (-si) aplinka, ivairiq ugdymo b[dq ir formq panaudojimas, pedagogq

pastangos bei knrybiSkumas laidavo kokybiSkq ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programq
vykdym4, sekming4 integruojamq programq bei ivairiq projektq fgyvendinim4. Dalyvavome
Alytaus mieste ir respublikoje organizuojamuose renginiuose (akcijose, parodose, projektuose).

Stengemes palaikyti glaudZius bendradarbiavimo ry5ius su ugdytiniq tevais, DZiugu, kad kai
kurie tevai yra m[sq tradicijq, renginiq, akcijq, projektq dalyviai, partneriai ir remejai. Abipuse
parama,pagalba,bendros pastangos padejo sprgsti i5kilusias problemas susijusias su vaikq ugdymu.

Dalyvaujant Paramos programq ,,Pienas vaikams" bei ,,Vaisiq vartojimo skatinimas
mokyklose" vaikq maitinimas lopSelyje-d arLelyje tapo ivairiapusiSkesnis.

Vaikai turi galimybg rinktis jiems patinkandiq veiklq, vertinami vaikq sumanymai,

skatinama savirai5ka, ugdomas klrybi5kumas, puoselejami individualus gebejimai; teikiama
kompetentinga logopedo pagalba specialiqjq poreikiq vaikams; kreipiamas demesys gabiq ir
talentingq vaikq ugdymo(si) poreikiams tenkinti. Tevq pageidavimuteikiamas papildomas ugdymas:

Sokiq bureli lankoZ0 vaikq, anglq kalbos uZsiemimus - 70 vaikq, kepSini - 30 vaikq. Siuos bflrelius

lankandiq vaikq skaidius kasmet auga.

Lop5elyje-darZelyje ugdymq vykdo 2l pedagogas:

1 6 ikimokyklinio ugdymo aukletojq;
3 prie5mokyklinio ugdymo pedagogai;
1 meninio ugdymo pedagogas;
1 logopedas.
Pedagoginiq darbuotojq i5silavinimas: 9 turi auk5tqjipedagoginii5silavinimq, 1l - aukStesnijiir 1-

vidurini.
Pedagogai igij 9 kvalifi kacines kategorij as :

3 - ikimokyklinio ugdymo aurkletojo metodininko;
l2 - vyresniojo ikimokyklinio ugdymo aukletojo;
4- ikimokyklinio ugdymo aukletojo;
I - muzikos mokytojo metodininko;
1 - logopedo metodininko.

Lop5elio-darZelio direktoriui suteikta II vadovq kvalifi kacind kategorija.



Lop5eli-darZeli ,,Linelis" lanko 179 ikimokyklinio ir 38 prie5mokyklinio amZiaus, 2018 m.

rugsejo 1 d. duomenimis i5 viso lanko 217 vaikq. I5 jq 53 specialiqjq poreikiq vaikai, turintys kalbos

ir kitq komunikacijos sutrikimq ir 4 vaikai turi negali4 del ivairiapusio raidos sutrikimo. LopSelyje-

darZelyje yra 8 socialiai remtini ir 2 vaikai yra iS socialines rizikos Seimq.

PATVIRTINTA
Alytaus lopSelio-darZelio,,Linelis" direktoriaus

2018 m. rugpjldio 31 d. isakymu Nr. VK-32(1.5.)

Planavimo sistema.

[staiga savo veikl4 planuoja rengdama Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" strategini plan4,

Alytaus lop5elio-dar1elio',J-inelii" metq veiklos plan4, ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo

111okrlo rnitq ir savaites ugdomosios veiklos planus, specialistq (logopedo, meninio ugdymo

pedagogo, maitinimo organizavimo ir higienos prieZilros specialisto) veiklos planus'

iedagoginis dar6-as vykdomas pagal Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" ikimokyklinio

ugdymo progiu-4, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos patvirtint4 Bendrqj4

piieimot<ytlinio ugdymo progrurn[. Integruojamos programos: ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4

veikiandirl medZiagq vartojimo pr.u.nCi3or programa'., tarptautine socialiniq igudZiq ugdymo

programa , ,zipio" Jraugai, ,,po teri5kes dangum" (etninio ugdymo gaires vaikams), pagal kurias

parJngta darzilio ,,Etnines kult[ros ugdymo programa", ,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq saugios

gyvensenos ig0dZiq ugdymo programa".

lrtuilor yeitlor ptunavime aktyviai dalyvauja savivaldos institucijos, direktoriaus isakymu

sudarytos darbo grupes ir atsakingi asmenys.

Svietimo stebdsenos sistema.

grupe

Valdymo schema;
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galimybg stebeti ir vertinti, kaip igyvendinami strateginiai tikslai, teikti si[lymus bei pageidavimus
nauj ai kuriamam strateginiam planui.

lstaigos direktorius bei direktoriaus pavaduotojai stebi ir ivertina, ar igyvendinami
strateginiai tikslai ir programos, ar darbuotojai ivykdo pavestus uZdavinius, ar vykdomq programq
priemones yra efektyvios. fvertinus rezultatus, strateginis veiklos planas tikslinamas. Analizes
rezultatai aptariami mokytojq metodines grupes pasitarimuose, mokytojq tarybos posedZiuose ir
pristatomi lop5elio-darZelio tarybai.

Pasikeitus aplinkybems atliekamas Strateginio plano koregavimas. Strateginio plano
uZdaviniai ir priemones gali b[ti papildomi ir keidiami kasmet.

fstaigos veiklos kokybes isivertinimE $agal ,,Mokyklos, igyvendinandios bendrojo ugdymo
programas, veiklos kokybes isivertinimo metodik4") atlieka direktoriaus isakymu sudaryta darbo
grupe.

Pedagogines veiklos stebesena vykdoma pagal Alytaus lopSelio-darZelio ,,Linelis"
Pedagogines veiklos prieZi[ros organizavimo ir vykdymo tvarkos apraS4.

Ugdymo (-si) aplinka.

LopSelyje-darlelyje,,Linelis" veikia I 1 grupiq: 3 ankstyvojo amZiaus, 6 ikimokyklinio ir 2
prie5mokyklinio ugdymo grupes.

201i metais igyvendintas lop5elio-darZelio patalpq ir irangos atnaujinimo projektas. Atliktas
visq grupiq patalpq remontas, irengti Zaidimq ir poilsio kambariai su modemia iranga, baldais,
Siuolaiki5komis priemonemis. [rengtas socialiniq studijq kabinetas su kompiuteriais, interaktyvia
lenta, multimedija, muzikos iranga.

lstaigoje nuolat kuriama jauki ir funkcionali ugdomoji aplinka, kuri nuolat turtinama naujomis
ugdymo(si)priemonemis. Grupese ikurtos erdves matematiniams, rneniniams, kalbejimo igldZiams
lavinti, individualiam vaikq poilsiui. Edukacine aplinka grupese saugi, tenkina svarbiausius vaiko
poreikius. Lop5elyje-darLelyje visiems ugdytiniams sudaromos lygios galimybes ugdytis. Sukurtos
butiniausios s4lygos ugdymui(si), kilrybinei vaikq veiklai bei poilsiui. Vaikq ugdymui irengta sale.
Visos grupes apr[pintos kompiuteriais. Turima iranga lgalina naudoti Siuolaikines technologijas
ugdymo proceso ivairinimui ir tobulinimui.

Ugdymo proceso orgarrizavimui teigiam4 jtak4 daro vykdomi ivairUs respublikiniai projektai,
jsitraukimas i projekting veiklq.

Tvarkoma lauko Zaidimq aik5teliq aplinka: isigyjama lauko irenginiq (sripuokliq, krepSinio stovq
ir kt.), Pagerejo ugdymo aplinkos ir personalo darbo sqlygos, atsirado galimybe pedagogams

idomiau ir efektyviau organizuoti vaikq veikl4. Lop5elyje-darLelyje yra sald, sveikatos prieZiflros
specialisto, logopedo kabinetai. Specialistai apr0pinti kompiuteriais, turi prieig4 prie intemeto.

Ry5iq sistema, informacinds ir komunikavimo sistemos.

{staigoje veikia bevielis internetas. Kompiuterizuotos visq administracijos bei pedagoginiq
darbuotojq darbo vietos. 4 darbo vietos skirtos administracijai (direktoriui, direktoriaus
pavaduotojui ugdymui, direktoriaus pavaduotojui [kiui, maitinimo organizavimo bei higienos
prieZilros specialistui), 1 ugdymui (logopedo). |sigyta ir naudojama 12 ne5iojamq kompiuteriq: po
I i visas 11 grupiq aukletojoms ugdymui paivairinti ir modernizuoti bei dokumentacijai pildyti, I -
meninio ugdymo pedagogui. {rengta ir naudojama interaktyvi SMART lenta.

LopSelis-darZelis turi 2 fiksuoto rySio telefono linijas. Naudojamasi elektroninio pa5to
paslaugomis. mokiniq ir pedagogq duomenq bazemis. Bankq pavedimai, vietiniai ir tarpiniai
mokejimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankq internetines sistemas.

Bendruomenes inforniavimo sistema - informacija grupese, informaciniuose stenduose,

istaigos svetaineje (www.alytuslinelis.lt,), informacija platinama elektroniniu

pa5tu darzelis(galytauslinelis.lt.



SSGG analize.

Stiprybds Silpnybes

. DarZelis renovuotas: atliktas lop5elio-
darZelio visq grupiq patalpq remontas, irengti
Zaidimq ir poilsio kambariai su modernia iranga,
baldais.

o Sudarytos tinkamos s4lygos vaikq
ankstyvajam, ikimokvkliniam rr

prie5mokykliniam ugdymui.
. Irengtas socialiniq studijq

kabinetas su kompiuteriais, interaktyvia lenta,
muzikos iranga ir kt. priemonemis.

. KlrybiSki, didelg pedagoging patirti
turintys pedagogai.

o Visi pedagoginiai darbuotojai apr[pinti
kompiuterine iranga, veikia bevielis intemeto

ry5ys, naudojamos naujos technologijos (

interaktyvi SMART lenta ir Bee Bot edukacines

priemones).

o Darbuotojq tarpusavio santykiai
grindZiami bendravimo ir bendradarbiavimo

kultura. Suburta darbSti, atvira naujovems

istaigos bendruomene.

o Palaikomi ir kuriami nauji
bendradarbiavimo rySiai su socialiniais

partneriais.

o Gerinimas vaikq maitinimas dalyvaujant
programose ,,Pienas vaikams" ir ,,Vaisiq

vartojimo skatinimas mokykloje".
r Mokymo(-si) s4lYgq kiekvienam

bendruomenes nariui tobuleti suk[rimas ir
palaikymas.

o Nepakankamai saugiq irenginiq vaikq
Zaidimq aikStelese.

o Reikalingas lopielio-darZelio
pastato visq i5ores sienq ir pamatq apSiltinimas.

o Bltina sutvarkyti Saligatvius aplink
pastat4 (i5sikraipg, nesaugfls laipteliai i Zaidimq
aikSteles, sulflZusios takeliq plyteles).

o Nepakankama psichologine ir socialine

pagalba vaikui, Seimai, nes nera istaigoje
reikiamq specialistq (spec. pedagogo,

psichologo, logopedo).

Galimybes Grdsm6s

o Kiekvienas pedagogas ir
aukletoj as gali kelti kvalifi kacij 4, atestuotis.

o Naudotis IKT galimybemis

siekiant ugdymo kokybes.
o Kfirybi5kai dirbti taikant ivairius

ugdyrno b[dus, metodus, technologijas.

o Bendrauti ir bendradarbiauti su

socialiniais partneriais vykdant ivairius
projektus, akcijas, iniciatyvas.

o Pritraukti ir efektyviai panaudoti 2 %

gyventojq pajamq mokesdio ir programos

,,Pienas vaikams" le5as.

o Didejantis vaikq, augandiq socialines

rizikos arba nepilnose Seimose, skaidius.

o Jaunq Seimq i5vykimas i uZsieni ir vaikq
palikimas laikinai senelirl globai.
o Ekonominis nestabilumas maLina
darbuotoj q psicholo gini saugum4, motyvacij 4.

o Lauko edukaciniq erdviq stoka neuZtikrina
galimybes tyrineti, eksperimentuoti, pratgsti

ugdomqi i proces4 lauke.
o Pedagogq amZiaus didejimas (senejantis

kolektyvas, j aunq specialistq tr[kumas).



STRATEGINIAI TIKSLAI
l. UZtikrinti kokybi5kq, efektyvq ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4 saugioje,

sveikoje, modernioje ugdymo aplinkoje.

Tikslo igyvendinimo apra5ymas

Ugdymo proceso kokybes sieksime igyvendinant ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo

programas orientuotas i vaikq prigimtinius poreikius, interesus bei gebejimus. Ugdymo proceso

iobulinimo negalima isivaizduoti be ugdytiniq vertinimo paZangos ir istaigos veiklos kokybes
X.

isivertinimo. Siandien vaiko vertinimas pedagog4 skatina savo veikloje iZvelgti ne tik rezultat4, bet

ir pokydius vaikq pasiekimuose, naujai paZvelgti i savo veikl4, j4 analizuoti ir ie5koti modernesniq

,.iklor formq. Pedagogai analizuoja, atnaujina ugdymo program4, dalijasi patirtimi, domisi

ugdymo naujovemis, nuolat tobulinasi, isisavina naujus darbo metodus, informacines ir
komunikacines technologijas, susipaZista su inovacijomis, siekia auk5tesnes kvalifikacijos.

Specialiqjq poreikiq vaikams teikiama logopedo pagalba. Nuolatos atnaujinama materialinebaze.

Ugdymoii aplinka lopselyje-darilelyje,,Linelis" atitiks sanitariniq-higieniniq normq reikalavimus,

bui iaugi ir iiuolaikiSka. LopSelio-darZelio ,,Linelis" programa laiduoja valstybes ir Alytaus miesto

savivalJybes Svietimo politikos lgyvendinim6 ugdymo kokybg, miesto gyventojq ikimokyklinio

bei priesmokyklinio ugdymo poreikiq tenkinim4.

STRATEGINIIJ TIKSLU UZDAVINIU IGYVENDINIMO PRIEMONIV PLANAS

@ikimokyklinioirprie5mokykliniougdymoprogramqlykdymq'
veiklos el'ektvvu m4, u gdymo proceso ivairum4.

Priemonis pavadinimas Vertinimo kriterijai Atsakingi
asmenys

L65q Saltini al

2019 m. 2020 m. 2021m.

Ikimokyklinio ugdymo
poreikiq tenkinimas,
lopSelio-darZelio,,Linelis"
ikimokyklinio ugdymo
programos i gyvendinimas,
pedago giniq darbuotoj q

darbo apmokejimas.

Vaikq,lankandiq
ikimokyklinio ugdymo
grupes, skaidius.
Dirbandiq pedagoginiq
darbuotojq skaidius.

Direktorius SB
D

SB
D

SB
D

Priesmokyklinio ugdymo
poreikiq tenkinimas,
Priesmokyklinio ugdymo
bendrosios programos

i gyvendinimas, pedagoginiq
darbuotojq darbo
apmokejimas.

Vaikq,lankandiq
prieSmokyklinio
ugdymo grupes,

skaidius. Dirbandiq
pedagoginiq darbuotoj q

skaidius.

Direktorius SB
D

SB

D
SB
D

Pedagogq atestacijos
nrosramos wkdvmas

Atestuotq pedagogq
procentas.

Direktorius SB
D

SB
D

SB
D

Pedagogq kvalifikacijos
kelimas

Pedagogq,
dalyvaujandiq
kvalifikacijos kelimo
renginiuose 5 dienas
per metus procentas.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

D D D



l.2.Uidavinys. Diegti Siuolaiki5kas ugdvmo priemones ir metodus.
Ugdymo priemoniq
atnaujinimas

Grupiq aprfipinimas

ugdymo priemonemis
Direktoriaus
pavaduotojas
usdymui

SB, D SB, D SB, D

Informaciniq technolo gij q
diegimas ugdymo procese.

Kompiuterizuotq
darbo vietq skaidius.

Direktorius SB, D SB, D SB, D

Ugdytiniq kulturines-
paZintines veiklos
vykdymas

Edukaciniq iSvykq,
uZsiemimq skaidius
per metus.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

D D D

2. Saugios ir sveikos ugdymo bei ugdymosi aplinkos uztikrinimas.

Tikslo igyvendinimo apra5ymas

Siuo tikslu siekiama sukurti higienines norrnas atitinkandi4 ugdymosi aplink4 (lopSelio-darZelio

vidaus patalpq valym4, SildymE, ap5vietim4, vidaus remonto darbus; kiemo sutvarkym4, Zaidimo

aik5teliq atnaujinim4); vykdyti sveikatos prieZilros plan4, prevencines sveikatos ugdymo

programas. lopSelis-darZelis vykdo tarptauting prevencing programQ ,,Zipio draugaio', dalyvauja

,,Suirgu, eismoi'renginiuose, diegia sveiko gyvenimo budo nuostatas; garantuoja lop5elio-darZelio

bendiuomenes socialini saugum4, geras ugdymo ir ugdymosi s4lygas. Nuo mokesdio uZ teikiam4

neformalqji Svietim4 atleidZiami arba iS dalies atleidZiami vaikai, vadovaujantis Alytaus miesto

savivaldybis taryboi 2015-06-16 sprendimu Nr. T-196 patvirtintomis ,,Mokesdio uZ teikiam4

netbrrnaiqjl Svietim4 Alytaus miesto savivaldybes lopSeliuose-darZeliuose ir mokyklose-

darZeliuose taisyklemis".

2.1. IJLdavinys. UZtikrinti vaikq socialini s au gum4.

Priemonds pavadinimas Vertinimo kriterijai Atsakingi
asmenys

LCilq Saltin tal

2019
m.

2020
m.

2021
m.

PrieSmokykliniq grupiq
socialiai remtinq Seimq vaikq
nemokamas maitinimas.

Vaikq, kuriems
paskirtas nemokamas
maitinimas, skaidius.

Direktorius D D D

Maitinimo paslaugq
prieinamumas visiems
vaikams.

Vaikq, kuriems i5

dalies kompensuojamos
maitinimo iSlaidos,

skaidius.

Direktorius SB SB SB

Socialiniq igudZiq
formavimo, prevenciniq
programq vykdymas.

Vykdomq socialiniq

igUdZiq formavimo
projektq, prevenciniq
programu skaidius.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

KT KT KT

Nepedagoginitl darbuotoj q

darbo apmokejimas,
Nepedago ginio personalo

kvalifikacijos kelimas

Nepedagoginiq
darbuotojq skaidius

Nepedagoginiq
darbuotojq,
dalyvaujandiq
kvalifikacijos kelimo
renginiuose, skaidius

Direktorius

Direktorius

SB

SB

SB

SB

SB

SB



Einamojo remonto
vykdymas.

Atnaujintq patalpq,

lauko erdviq skaidius

Direktoriaus
pavaduotojas
Dkiui

SB SB SB

Patalpq Sildymo,
apSvietimo, rySio paslaugq,

vandentiekio ir
kanalizacijos, atliekq
tvarkymo paslaugq tiekimo
uztikrinimas.

Laiku sumokdtos
s4skaitos

Direktoriaus
pavaduotojas
lkiui

SB SB SB

Medicinines sveikatos
prieZi[ra

Darbuotojq sveikatos
patikrinimas

Direktorius SB SB SB

*Savivaldybes biudZeto leSos (SB); dotacijos i5 valstybes ir kitq valstybes valdymo lygiq (D);
valstybes biudZeto le5os (VB); Europos S4jungos ir kitq uZsienio fondq paramos le5os (ES); kitq
Saltiniq le5os ( KT).

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMA

Vertinimo
kriterijaus

kodas

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas

ir mato vienetas
2019-qjq metq 2020-qjq metq 2021-qjq metq

E-01-01 Mokiniq, lankandiq
ikimokyklinio ugdymo ir
prieSmokyklinio ugdymo
grupes lop5eliuose-
darZeliuose,skaidius vnt.

214 vaikt4 214 vaikai 2ll vaikai

[gyvendinimo metai 2019-2021

Asignavimq valdytojas
(-ai), kodas

Alytaus lop5elio-darZelio,,Linelis" direktore Stase Kasparavidiend,

t9t054425

Koordinatorius Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui

Vykdytojas (-ai)
Alytaus lop5elio-darZelio,,Linelis" bendruometle.

Programos
pavadinimas

LopSelio-d arLelio,,Lineli s" ikimokyklinio ugdymo
programa ir Prie5mokyklinio ugdymo bendroji
programa

Kodas
(01-01)

Programos parengimo
argumentai

Programa tgstine. Tgsiama - igyvendinti pradetus tikslus, susijusius

su Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos
vykdoma politika ir Alytaus miesto savivaldybes 2019 m. Svietimo

veiklos programa. Programos parengimo argumentai - tobulinti ir
tenkinti Alytaus miesto savivaldybes bendruomends poreikius vaikq

ikimokykliniam ir prieSmokykliniam vaikq ugdymui lop5elyje-

darLelyie,,Linelis".
Ilgalaikis prioritetas
(pagal Alytaus miesto
strategini pletros
nl:rna)

Vie5qiq paslaugq kokybes ir prieinamumo uZtikrinimas ugdant

sumani4, veikli4 ir solidari4 miesto bendruomeng'



Sia programa

igyvendinamas
istaigos strateginis
tikslas

UZtikrinti kokybi5k4 ikimokyklini ir
prie5mokyklini ugdym4 saugioje, sveikoje,
modernioje ugdy'mo (si) aplinkoje.

Kodas
(01)

Programos tikslo
apraSymas (tikslas,
uZdaviniai)

AtsiZvelgiant i Alytaus miesto savivaldybes Svietimo veiklos
prioritetus modernizuosime ugdymo aplink4, iSskirtini demesi
skiriant k[no kult[ros, sporto aplinkai tobulinti; gerinsime ugdymo
kokybg, ypating4 demesi kreipiant sveikatingumo ir saugos ugdymui;
bendruomeniSkumo, pilietiSkumo, tautiSkumo, etninds kultlros
ugdymui bei mokytojq tobulejimui.
Sekmingas ugdymo procesas priklauso nuo materialines bazes, j4
reikia nuolat atnaujinti ir stiprinti. Ugdymo procesas privalo b[ti
aprlpintas b[tinomis techninemis priemonemis.
Kitas svarbus veiksnys, turintis itakos sekmingai ugdymo proceso
eigai ir gerai ugdymo kokybei - pedagogq kvalifikacijos kelimas.
Siuolaikinio gyvenimo i5Sfrkiai, ivair[s pasiekimai mokslo ir
technologijq srityse, nuolatine kaita kelia didelius reikalavimus
pedagogams, todel privalu kelti profesing kompetencij4, susipaZinti
su inovacijomis, isisavinti naujus ugdymo metodus, pasinaudoti IKT
teikiamomis galimybemis. Siekiant nuolatinio pedagoginio darbo
kokybes gerinim<l ir operatyvaus reagavimo i ugdymo turinio kait4,
bltina nuolat tobulintis, dalintis metodines veiklos ir pedagoginio
darbo patirtimi, atpalinti vaikus, kuriems reikalinga pedagogine
psichologine pagalba, konsultuoti ugdytiniq tevus(globejus), telkti
bendruomeng.

Numatomas
programos

igyvendinimo
rezultatas

Patenkintas gyventoj q poreikis ikimokykliniam ir prie5mokykliniam
vaikq ugdymui. Sudarytos s4lygos, teikiamas kokybi5kas ugdymas

ikimokyklinio (179) it priesmokyklinio (38) vaikams. Teikiama
kvalifikuota logopedo pagalba specialiqiq poreikiq vaikams su kalbos

ir komunikacijq sutrikimais (53 vaikai). EstetiSka" saugi. moderni
darZelio vidaus ir iSores aplinka. Dides bendruomenOs nariq
aktyvumas, bendruomeni5kumas, atsakingumas planuojant istaigos
veikl4, formuojant jos ivaizdi. Pedagogq kvalifikacija atitiks
Siandienos pedagogui keliamus reikalavimus, tlgdytiniai igis ivairiq
kompetencrjq; 38 prie5mokyklinio ugdymo ugdytiniai pasirengs

tolesniam mokymui(-si) mokykloi e.

Susijg Lietuvos
Respublikos ir
savivaldybes teis6s
aktai

Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo

istatymas, Valstybine Svietimo 2013-2022 metq strategija, Lietuvos
paZangos strategija,,Lietuva 2030*,Vaiko teisiq konvenciia, Lietuvos
Respublikos vaiko apsaugos pagrindq istatymas, Lietuvos higienos
norma HN 75:2016 ,,lkimokyklinio ir prie5rnokyklinio ugdymo
pro gramr+ vykdymo bendriej i svei kato s saugos reikal avimai", Aly'taus
miesto savivaldyb d,s 2017 -2022 mett4 Svietimo strate gij os planas, kiti
teises aktai, Alytaus lop3elio-darlelio,,Lineliso' nuostatai, Alytaus
lopSelio-darZelio ,,Linelis" ikimokyklinio ugdymo programa;
priesmokyklinio ugdymo bendroi i programa.

Direktore

Direktoriaus pavaduotoj a ugcly mui

Direktoriaus pavaduotoj a fikiui

Stase Kasparavidiene

Diarra Kirkliauskiene

Birute Palevidiene



2019-2021 metq strateginio veiklos plano programos pavadininras

TIKSLU, UZDAVINIU. PRtEMON|U, PRIEMONIU lst.AlDU lR PRODUK i0 KRr|rlRr.rU SriVrls |rNr

Pavad in irnas

2019-qjq metq l6iq projektas Produkto kriterijaus

2l lki nlo tr Drt klinio ugdymo

Pagerinti ikimokyklinio ir prielmokyklinio ugdymo kokybg, ntodernizuojant ugdymo(si) aplinkq'
tojant profesines pedagogq kompetencijas

nio usdvmo finansavimas ir prieZitira

Vlrrkrl. lankancru rkrnrokr klrnrrt

Lrudr rno u.rupcs lopiclr 1c-

ar2ely'ic skaiirus. asrr

Sudaryti sqlygas

ikimokykliniam
vaikq ugdyrnui

145.0

Vaikq. lankandiq

prieSrrokvklinio Lrgdr rno grupes

IopScll.;c-darZclr.;c skarirLrs.

ll stll

UZtikrinri
pneSmokyklinio
ugdyrno prieirrarnurnq

Alytaus lopSel rs-darZelis

l-inelis". vnt
t lztikrint i

ik irnokyklin io

ugdyrno aplinkos
iSlaikymq

Alvtaus lop$c'l rs-darTcl rs

"l-rrrclis". rnt
UZtikrinti ugdymo

l5 viso uidaviniui:

I5 viso programai:

23 Nemokamas mokiniq maitinimas

maitinimo fi nansavimas ir prieiirra Produkto rodiklis

Vaikq. gaunanliL; nemokarnq

aitrninrarn skartiLrs. asm

Mokirrius nernokarnai

mait rrrti

Vaikq, gaunandiq Svietimo
pagalbq skaidrus, asrn.

Organizuoti Svietimo

lbq ugdyrno

15 viso uZdaviniui:

I5 viso Drogramai:
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Eur

Ekonominds klasifikacijos grupes

20t 9-
qirt

met q

l65q

P roj ekt
as

202{}'qjq

metq lisq
projektns

202 I -qj'l
metq lesq

projcktas

l.l. illaidoms, ii jq: 5q5 ) 598,8 601.8

l. L l. darbo uirnokesdiui 461,2

L2. turtui isigyti 0,0

595,2 s98,8 601,8

l. Savivaldyb6s l65os, i5 vlso: s84,6 588,8 s93,8

| . l. Savivaldybes biudzeto ld<os (SB)
374.4 i89,0 tRg 0

2.1.2. Dotacijos i5 valstybes i[ kitq
valsrybes valdymo lygiq (D) 210,2 199,8 104.8

2.2. Valstyb6s biudieto lesos (VB) 3,5 4,0 4,0

1.3. Europos Sqjungor ir kitrl
risicnin fonrl,r ncrcnrns l6ios lF.S\ 3,0 2,0 2,O

1.4. Kitq Saltiniq lelos( KT) 4.1 4,0 4,0

Bendras l05q poreikis ir numatomi finansavimo Saltiniai

Frnansavimo ialtirriai:

SB - asignavinrai savaranki5kosionrs

f unkci.ionrs allikti. l)iudzetiniq istaig.rl
pajanrq lelos. aplinkos apsaugos

remirno specialioji progranros leios.

^"c1,^1,, Iainc ir Lr
D - asignavimai valstybinenrs
(valstybes perduotorns savivaldybints)
t'unkcijoms atlikti, kitos spec. tikslines
dotaciios (perduotorns iS apskriCiq

istaigoms iSlaikyti. nrokinio krepSelio

lesos ir kt). kitos dotaci.jos.

I)i rektore

AMPC buhaltcre

Stase Kasparavidrene

Danguole .lanker itrcne

. IS vlso ldsu Dorelkis: 595,2 598,8 603,8

l. Finansavimo ialtiniai;


