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I.

MISIJA IR STRATEGINIAI POKYdIAI

MISIJA
AtsiZvelgiant i palangiausias mokslo, visuomenes raidos tendencijas
teikti kokybiSk4,
vaikq poreikius atitinkanti ikimokyklini ir prieimokyklini ugdym4;
ugdyti aktyvq, kfirybing4, savimi
ir savo gebejimais pasitikinti, stipri4 motyvacij4 turinti vaik4, suoarytl s4lygas
sveikos gyvensenos ir
-bendradarbi*i-o 'ru "sli"ma,
etniniq vertybiq pletojimui, siekti darnaui
sudaryti prielaidas
tolimesniam sekmingam mokymui (- si) lop5elyj e - darhelyje.

YIZIJA
Moderni, saugi, besimokanti, tobulejanti ir besikeidianti, atvira naujovems
kokybi5k4 ugdym4 teikianti ir tautos kultlr4 puoselejanti ikimokykliniougdymo
istaiga.

ir

kaitai

VERTYBES

1.

Pagarba vaikui, seimai, gyvybei, gamtai, tautinems tradicijoms.

2. Vaikq sveikatos saugojimas ir stiprinimas.
3. Bendruomeni5kumas, partneryste, pilieti5kumas.
4. Kflrybi5kumas, i5radingumas, iniciatyvumas, atvirumas
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6.

naujoms idejoms, ieSkojimams.
Atvirumas pokydiams, mokymosi vis4 gyvenim4 nuostata.
ugdymo kokybes gerinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas.

VEIKLOS PRIORITETAI
l. Ugdymo kokybes gerinimas, modernizuojant ugdymo aplink4 ir ypating4 demesi
gkirjryt sporto aplinkai tobulinti, sveikatinimo ir emociSlai saugios aplinkos- kuiimui, -plaugogq

kvalifi kaciniam tobulej imui.
2. BendruomeniSkumo, pilieti5kumo, tautiSkumo ir etnines kultlros ugdymas.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
l. Inovatyviq ugdymo bDdq ir metodq taikymas igyvendinant lop5elio-darZelio ,,Linelis,.
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo(si) programas (prisijungimas ir dalyvavimas
respublikineje programoje,,Besimokandiq darZeliq tinklas,.).
3. [vairiq ugdymo budq, metodq, naujausiq technologijq
priemoniq panaudojimas.

(IKT), inovatyviq, laboratoriniq

4. Grupiq edukaciniq erdviq
atnaujinimas/ktirimas.
5. Pagalbos specialiqjq poreikiq
vaikams pletimas.
6. Sportinio inventoriaus bazes pletimas.
7' Pedagoginiq darbuotojq, aukletojq
padejejq bendrqiq ir dalykiniq kompetencijq
tobulinimas,
metodines veikos organizavimas, gerosios
patirties skleidimas ,,Kolega kolegai,..
8' Bendruomenes itraukimas ir dalyvavimas tarptautiniuose, Alytaus miesto, respublikos,
istaigos projektuose, mokymuose, veikrose, akcijose,
sventese ir kt.
9' B endradarbiavimo su so cialiniai s partneriai
s pretoj imas.
10'visq istaigos bendruomends nariq telkimas
numatytiems strateginiams uZdaviniams
igyvendinti.

I,.

STRATEGINIU TIKSLU IR PROGRAMU
IGYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS
I5orin6 aplinkos analiz6

Politiniai - teisiniai veiksniai.
Lopselis-darZelis savo veikl4 grindzialietuvos
Respublikos Konstitucija, vaiko teisiq
konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriurrvu.l,
Svietimt i. motsio ministerijos, Alytaus
miesto savivaldybes tarybos teises aktais, Alytaus
-i.rio savivaldyb., ua-inirtracijos direktoriaus,
Svietimo ir sporto skyriaus vedejo patvirtintais
dokumentais bei Alytaus lopselio-darZelio
,,Linelis..
nuostatais.

Ekonominiai veiksniai.
Ikimokyklinio ugdymo,istaigos finansuojamos pagal
Mokinio lesq apskaidiavimo ir
paskirstymo metodikq' Siq tesq uzt.nku
pr*o""urizavimui:
pedagogq darbo uZmokesdiui,
kvalifikacijos tobulinimui, pazintines lidr-o
tutturin6s veiklos o.gurriruri;",ri, ,gay-o priemoniq
isigijimui' Tikslingas biudzeto paskirstymas daro tiesioging
itak4l-opselio-danz"tioveiklai, kokybiskq
paslaugq vaikams teikimui, pedagogq_kvalifikaciioJteii,nri,
irrormacines visuomends pletrai.
Nepakankamasfinansavimas maZins rgayrno priemtnitlisigiiima,
lauko .rdr,,l ktrim4.
salies Svietimo finansavimas priklauso nuo konkredios salies
ekonomines bukles.
Todel ikimokyklinjo. ir
ugdymo
veikla
iriuigor
-prieSmokyklinio
it"k"j; bendrieji Lietuvos
ekonominiai rodikliai. Pakankamas,
didesnis lvietimo finansavimas galetq padidinti pedagoginio
darbo patrauklumq, taip pat pritraukti jaunus specialistus.
Pagal Lietrivos iespublikos paramos ir
labdaros istatym4 lopseliui-d arzeliuipeivedama,
1,2 pro.. Gpfr sumos, prog.u-o,
maistas
- sveikas vaikas" lesos. [staiga teisEs aktq nustatytituarkagali naudotis"tevq ir ,,sveikas
remejq teikiama

parama.

Socialiniai veiksniai.
Vertinant socialiniq veiksniq itak4 ikimokykliniam ir priesmokykliniam
ugdymui
svarbfls veiksniai, gullllyf itakoti
istaigos strateginio veiklos plano kryptis, yra: mazejantis
.
gimstamumas Salyje, didejantis imigracijos skaidilus,
daugejantis skaidius'specialiqjq poreikiq
turindiq vaikq, dideja nepilnq, socialines rilikos Seimq.
Pastebima teigiamq poslinkiq vyriausybes politikoje .
Tai pagalbos vaikui sistemos
ktirimas, smurto ir prievartos prevenciniq programq turlmas,
vaiko teisiq gynlur, skurdo maZinimo
programa, Seimq atsakomybes uz vaikq g.rorg didinimas.
Ikimokyklinio ulayroo istaigoje turetq uJti
steigiami socialinio pedagogo, psichoiogo ar aukletojo padejejo
etatai ugdymo kokybes gerinimui
uztikrinti bei ugdytiniq individualiems poreikiams tentinii.
Technologiniai veiksniai.
Informaciniq technologijq pletra lopseliui-darZeliui suteikia naujas galimybes
ir
formuoja naujus informaciniq technoioglq puruudojimo bldus.
Lopselis-darZelis turi naujos
kompjuterines irangos, interneto rysi. Kompiuterizuotos
darbo vietos: direktoriaus, direktoriaus
pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo frkiui,
maitinimo organizavimo ir sveikatos

specialisto' meninio ugdymo pedagogo, grupir+
aukletojq
logopedo' InformacineJ ii tomunitiri]r9s.i.1r,""r"guo,
]r_ .mokytojq, rastvedds-archyvards,
labiau
ugdymo ir ugdymosi
metodus, daro itak4 ne tik ugdymo turiniui,
bet ir visail"ugdymo procesui. IT tampa
svarbiu veiksniu
modernizuojant ikimokyklinio ugdym.o
istaig4, oi.giuri iluoruimng pir.rtini*o ir verlinimo kultur4,
siekiant naujq kompetencijq, teikiant i"rorm-aci;e
ir socialiniams partneri:rms.
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Vidin6 aplinkos analizd
Bendra istaigos situacija.
Lopselio-darLelio viena i5 veiklos efektyvumo didinimo
krypdiq - ikimokyklinio ir
priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas bei-specialiqiq
poreikiq vaikq, tu.ireiq Zyuriq ir vidutiniq
kalbos ir kitq komunikacilq iutiitimq, ugdyhar.
rir.i-. vien4 logopedo etatq, del didejandio
specialiqiq poreikiq vaikq skaidiaus buvo -praSyta
atytaus
miesto sa:vivaldybes tarybos padidinti
--J -logopedq

etatus.

2020 metq pradZioje lopselyje-darzelyje buvo perteklinis
vaikq poreikis, kurio pagal HN
negalejome tenkinti, nes Alytaus mieste stingo ikirnokyklinio
ugdymo grupiq, tadiau istaigoje isliko
stabilus grupiq skaidiq. 2020 m. rugsejo I d. buvo
isteigtu nauja ikimokyklinio ug6ymo grupe ir
tenkinti visi tevr/globejq prasymai, gauta 0,5 etato logopedo.
Neliko perteklinio vaikq poreikio.
Grupes sukomplektuotos pagal vaikq amihl
nl,rtutytu, HN 75:2016 ,,Ikirnokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo programq vykdymo bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai.,.
Edukacines grupiq erdves praturtintos naujomis ugdymo
priemon.emis: isigyta
modemiq, vaikq amait4ir poreikius atitinkandiq_priemoniq
ivairioms kompetencijoms ugdyti.
Funkcionali ugdymo (-si)
buaq ir form,l pa}audojimas,
ivairiq'ugdymo
.aplinka,
pedagogq pastangos bei kDrybiSkumas laidavo
totytis@ ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo
programq vykdymQ, sekming4 integruojamq programq
bei ivairiq 'projektq igyvendinimq.
Dalyvavome Alytaus mieste ir respublik;je org;iiuoja-uose
renginiuose (akcijose, parodose,
proj ektuo se) ir inicij avome respubl ikinius
konkursus.
Metai buvo pilni iS5Dkiq, atsiZvelgiant tai, kad dirbome nuotoliniu
btdu, stengiames
igyvendinti planuotas veiklas ir darbus. Siekeme palaikyti glaudZius bendradarbiavimo
ry5ius su
ugdytiniq tevais/globejais. DZiugu, kad kai kurie tevai/globej
ai yramDsq tradicijq, renginiq, akcrjr+,
projektq dalyviai, partneriai ir remejai. Abipuse parama, pagalba,bendros
pastangos padejo sprgsti
i5kilusias problemas susijusias su vaikq ugdymu.
Dalyvaujant ES Paramos programoje ,,Sveikas maistas
sveikas vaikas.. vaikq
maitinimas lopselyje-darzelyjetapo
ivairiaprrl5k"rrir. iau kelinti metai prisijungiame ir dalyvaujame
ivairiose ,,Sveikatiado.so' veikloseiprojektuose, respublikiniame projekte
,,Lietur,,os maLqlr4zaidynes,,.
stiprinant vaikq weikat4 ir ugdant fizini aktyvum4 prisijung6m. pri.
MAFA organizuojamo
respublikinio projekto,,Futboliukas.,.
Patirtinis ugdymas(is) - gana nauja ugdymo(si) forma, reikalaujanti
nemaZaipedagogo Ziniq
ir ig[dziq' Suprasdami, koki4 teigiam4 itak4 vystymuisi ir sveikatai turi ugdymasis
natfrralioje
aplinkoje buvo siekiama, kad vaikq dienos butq kuo
idomesnds, ugdomosios veiklos stebintq,
sudomintq, skatintq kelti klausimus, kviestq ieskoti atsakymq
ir i pasauli Zvelgti tyrejo akimis.
[staigoje klreme esteti5kq, saugi4, funkcionali4 aplink4, skatinandi4 vaikus Zaisti, kurti,
tyrineti,
analizuoti, stebeti, eksperimentuoti. Todel siekiant modernizuoti
ugdymo(si) aplink4 musq istaigoje,
suradome vietq ir ikfireme maZqjq dirbtuves
,,Kurti tyrinejant - tyrineti kuriant,.. Dirbtuvese mlsq

ir

i

-

,,mazieji mokslininkai" konstruoja, tyrineja, ZaidZia, eksperimentuoja. Tyrinejimq bei

eksperimentavimo deka vaikai lavina savo pojudius: regejimE, lytejimE,
klaus4. Naudojant aktyvius
mokymo(si) metodus, konkrediu atveju tiriamqiE veikl4, ugdomas
vaiko savarankiskumas>
pasitikejimas savimi. Tai labai
ir
idomi naudinga veikla, kuri4 integruojame i ugdymo proces?.
Tev{globejq pageidavimu organizavome neformalqji Svietim4: Sokiq ir
dainavimo bflreli, sudareme
sqlygas norintiems mokltis anglq kalbos ir Zaisti krep5ini.

Lop5elyj e_darielyje ugdym4 vykdo

16 - ikimokyklinio ugdymo r"[fetoi,{;
- priesmokyklinio ugdymo pedagogai;

2l

pedagogai:

3

I - meninio ugdymo
l- logopedas.

_

pedagogas;

Pedagoginiqdarbuotojqi5silavinimas:

9^turi auk5rqj i pedagogini i5silavinim4;

-

auk5tesniji.
Pedagogti ig,jE kvalifikacines kategorijas:
3_- ikimokykl inio ugdymo aukletoj o metodininki
;
I 2 -.vyresniojo ikimokyklinio ugdymo
aukletoj o;
4 - ikimokyklinio ugdymo aukletojo;
1 - muzikos mokytojo metodininko;
I - logopedo metodininko.
LopSelio-d atilelio direktoriui suteikta II vadovq
kvalifikacine kategorija.
Lopseli-darzeli ,,Linelis" 2!JO
(
metq pradZioje) lanko tos'itimotyklinio ir 39
priesmokyklinio amZiaus, 2020 m. rugsejo _m,
I d. duomi"i*ir viso lanke 2t9 vaikr4.I5 jq - 6l
specialiqiq poreikiq, turintys kalbos [itq to-rrit
*fos sutrikimq. Lopselyje-druZelyje yra g
socialiai remtini vaikai.
12
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PATVIRTINTA
Alytaus lop5elio-darZelio,,Linelis,o direktoriaus
2018 m. rugpjDdio 31 d. isakymuNr. VK_32(1.5.)
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Planavimo sistema.

[staiga slvo veikl4 planuoja pagal Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministerijos patvirtint4 BendrQjq priesmokykliniJugclymo program4, pagal
sukurt4 Alytaus lopseliodarzelio ,,Linelis" ikimokyklinio ugdymo progrurn4
puguiislaigos
,,tir.iir",
strategini plan4, metq
veiklos plan4, ikimokyklinio ir priesmot<ytiinio ugdymo mokslo
mitq i. sa,Iaites ugdomosios veiklos
pllnus, specialistq (logopedo, meninio ugdymJ pedagogo, maitinimo
organizavimo ir higienos
prieZilros specialisto) veiklos planus. juos integruojim-os programos:
I
,,Ikimokyklinio amZiaus

vaikq saugios gyvensenos igtidZiq ugdymo programa", Sveikatos
stiprinimo programa 2019-2023 m.
,,Augu sveikas ir Zvalus", patvirtinta Alytaus lopselio-aarzelio
,,Lineiis" direktoriaus 2019 m. rugsejo
4 d' isakymu Nr. V-32(1.2.), prevencine p.ogiu*u,,Alkoholio, tabako ir
kitq psichik4 veikiandiq
medZiagq vartojimas", Alytaus lop5elio-darzelio
,,Linelis" ,,Patydiq, smurto prie5 vaikus, kriziniq
situacijq valdymo prevencijos programa", patvirtinta Alytaus lopielio-darZelio
,,Linelis,, direktoriaus
2019 m' rugsejo 4 d. isakymu Nr. V-32 (1.2.)rtarptautinL programa
,,Zipiodraugai,,prie5mokyklinio
ugdymo grupese, Alytaus lopSelio-darZelio,,Linelis" etnines [ulturos progrrlxu,,T6vi5k6les
takeliu.,,
patvirtinta Alytaus lopSelio-darZelio ,,Linelis" direktoriaus 2019
iurJio 14 a. d isakymu Nr. V2(1.2.).
Visi strateginio planavimo dokumentai derinami su lop5elio-darZelio taryba, Alytaus
miesto administracijos Svietimo ir sporto skyriumi, tvirtinami Alytaus
lop5elio-darZeiio ,,Linelis,.
direktoriaus isakymu. fstaigos veiklos planavime aktyviai daiyvauja savivaldos
insiituciios,
direktoriaus isakymu sudarytos darbo grupes.

-.

Svietimo stebOsenos sistema.
Strate,ginio plano vykdymo stebesena atliekama viso veiklos proceso metu.
Strateginio
planavimo grupe pristato strateginiplan4lopSelio-darZelio bendruomenei.
tokiu btidu bendruomend
turi galimybq stebeti vertinti, kaip igyvendinami strateginiai tikslai, teikti sitlymus bei
pageidavimus naujai kuriamam strateginiam planui.
fstaigos direktorius bei direktoriaus pavaduotojai stebi ir ivertina, ar igyvendinami
strateginiai tikslai ir programos, ar darbuotojai
ivykdo pavestus uZdavinius, ar vykdoriq prog.urrq
priemones yra efektyvios, vykdomas
istaigos veiklos kokybes isivertinimas. fvertinu, guuiu, i5iadas,
strateginis veiklos planas tikslinamas. Analizes rezultatai aptariami mokytojq meiodines
grupes
pasitarimuose, mokytojq tarybos posedZiuose ir pristatomi iopSelio-darZelio
tarybai. pasikeiius
aplinkybems atliekamas Strateginio plano koregavimas. Strateginio plano uZdaviniai priemones
ir
gali b[ti papildomi ir keidiami kasmet.
[staigos veiklos kokybes isivertininr4 @agal,,Mokyklos, igyvendinandios bendrojo
ugdymo programas, veiklos kokybes isivertinimo rnetodik4") atlieka direltlriaus
isakymu sudaryta

ir

darbo grupe.

Pedagogines veiklos stebesena vykdoma pagal Alytaus lop5elio-darZelio,,Linelis..
Pedagogines veiklos prieZilros organizavimo ir vykdymo tvarkos apras4.

Lop5elio-darZelio viding finansq kontrolg reglamentuoja lop5elio-darZelio direktoriaus
patvirtintos
Finansq kontroles taisykles.
isakymu
LopSelio-darZelio higiening ir maisto kokybes prieZitr4 vykdo lopselio-darZelio
maitinimo
organizavimo ir higienos priezilros specialistas
,,Lineliso'
Ugdymo (-si) aplinka.
LopSelyje-darielyje ,,Linelis" 2020 m. pradZioje veike 11 grupiq: 3 ankstyvojo
amZiaus, 6 ikimokyklinio ir 2 prieSmokyklinio ugdymo grupes;2020 m. rugselo t a. tZ gruiiq:
ankstyvojo amZiaus, 7 ikimokyklinio ir 2 priesmokyklini,o ,gdy-o grupes.
20ll metais igyvendintas lopSelio-darZelio patalpq ir irangos atnaujinimo projektas.
Atliktas visq grupiq patalpq remontas, irengti Zaidimq ii poiisio kambariai su moderniu
i.*gu,
baldais, SiuolaikiSkomis priemonemis. [rengtas socialiniq studijq kabinetas: internetas su
kompiuteriais, interaktyvi lenta, multimedija, muzikos
iranga.
[staigoje nuolat kuriama jauki ir funkcionali ugdomoji aplinka, kuri nuolat turtinama
naujomis ugdymo(si) priemonemis. Grupese ikurtos erdves matematiniams, meniniams, kalbejimo
igudZiams lavinti, individualiam vaikq poilsiui. Edukacine aplinka grupese saugi, tenkina
svarbiausius vaiko poreikius. LopSelyje-darZelyje visiems ugdytiniams sudaromos lygios galimybes
ugdytis. Sukurtos biitiniausios s4lygos ugdymui(si), klrybinei vaikq veiklai Uei-poitsi-ui. Vaitcq
ugdymui irengta sale. Visos grupes aprDpintos kompiuteriais. Turima
iranga igalina naudoti Siuolaikines
technologijas ugdymo proceso ivairinimui ir tobulinimui.
Ugdymo proceso organizavimui teigiamq ltakq daro vykdomi ivairus respublikiniai
projektai, lsitraukimas i kitas projektines veiklas.

:

Tvarkoma lauko zaidimq aiksteliq aplinka:
lsigyjama lauko lrenginiq (sgpuokliq, krepsinio
stovq ir kt')' Lopselio-darZelio
,,Linelis" lauko aplinka dekinga vaikq laidimams, stebejimams,
tyrinejimams' poilsiui' Yra erdvds bendriems
,ailq susiblrimams ir judriems zaidimams zaisti.
Teritorijoje daug zeldiniq, graziq gelynq.
{rengta nauja edukacine erdve ,,vabalq viesbutis,..
Modernizuojant ir kuriant aktyvinandi4 veiklq
ir zaiaimq'aplink4 irengtos maZqfq dirbtuves
,,Kurti
tyrinejant - tyrineti kuriant", jos apr[pintos
tyrinej imo, konstravimo ir kt. priemon6mis;
lauko erdveje
irengtos 2 lauko bibliotekos, poilsio zonos, dailes, lietuviq k., matematik",
atnaujinti gelynai; isigyta Zaidimq interaktyvioms
grindims. Bendradarbiaujant visai
istaigos
bendruomenei sutvarkyta ir atnaujinta lopselio-darZeliJ
apfinka: irengta fizini aktyvum4 skatinanti
priemone - sveikatingumo takas, vaistaZoliq
kalnelis, pastatytas siltnamis, kuriame auginamos
ivairios darZoves' Pagerejo ugdymo aplinkos i, pe.sonalo darbo s4lygos,
atsirado galimybe
pedagogams idomiau ir efektyviau organizuoti
vaikq veikl4. Lopselyj e-d,arLelyjeyra sale, sveikatos
prieZitiros specialisto, logopedo kabinetai.
specialistai aprtpinti kompiuteriais, turi prieigE prie
interneto.

;;;;;ffi;;;;r,

Ry5iq sistema, informacinds

ir komunikavimo

sistemos.

fstaigoje kompiuterizuotos visos administracijos darbuotojq darbo vietos, veikia
bevielis interneto rysys. Lopselio-d arlelio
,,Linelis" veiklos viesinimui sukurta el. svetaind

www.alytuslinelis.lt,informacijaplatinamaelektroniniupa5tu@.,grupiq

aukletojos skatinamos sukurti virtualias bendravimo
su tevais galimybes, veikia el. dienynas
I
"Eduka"' [sigyta ir naudojama 13 nesiojamq kompiuteriq: po I i visas 12 grupiq aukletojoms
ugdymui paivairinti ir modernizuoti bei dokumentacilai
pitoyti, I meninio ugdymo pedagogui.

-

[staigoje turime ir i ugdom4sias veiklas integruojame inovatyvias priemones:
interaktyvi4 SMART lent4, grindis, Sviesos ir smelio stalus,
robotukus - bitutes ,,Bee bot.,, Silverlit
Kickabot ir Silverlit Square robotukus ir kt. Sios priemones padeda
vaikams komunikuoti, laveja
smulkioji motorika, lavinama susikaupimas, savaranki5kumas,
dideja tiek vaikq, tiek ir suaugusiqjq
motyvacija veikti bei ugdymosi proces4 daro
idomesni.
Lopselis-darZelis turi 4 fiksuoto
rysio telefono rinijas.
[staigostuhalterine apskaita vykdoma taikant UAB NEVDA buhaltering program4 su
kuria dirba AMPC buhalteris, direkJoriaus pavaduotojas
[kiui, maitinimo orginizavimo ir higienos
prieZitros specialistas. Naudojamasi mokiniq ir pedagogq
duomenq bazemis. Bankq pavedimai,
vietiniai
tarpiniai mokejimai bei kitos tpera.iiol "utii"t amos naudojant bankq
interneting
bankininkystg.

ir

SSGG analiz0.

Stiprybds

Silpnybds

. Lop5elis-darZelis renovuotas:
o
lauko aik5telese trflksta vaikq
atliktas lop5elio-darZelio visq grupiq patalpq judejim4 skatinandiq saugiq
irenginiq.
remontas, irengti Zaidimq ir poilsio kambariaiiu
o
fteikalingas
lop5elio-darZelio
modernia iranga, baldais.
pastato visq iSores sienq ir pamatq ap5iltinimas.
.

Sudarytos tinkamos s4lygos vaikq

ankstyvajam, ikimokykliniam

ir

prieSmokykliniam ugdymui.

o

fvairiapusi5kas ir kokybiSkas
ugdomosios veiklos organizavimas.

Lop5elio-dari,elio vadovq ir

specialistq bendrq tikslq siekimas.

o

Bfitina sutvarkyti Saligatvius aplink
pSstat4 (iSsikraipg, nesaugls laipteliai Zaidimq
i
aik5teles, suliiZusios takeliq plyteles).
Nepakankama psichologine ir socialine

.

o
.

Sveikos gyvensenos sklaidaKDrybi5ki, didelg pedagoging patirti
turintys pedago gai. Ugdymo
iroceleiintegruoti
patirtiniai metodai.

pagalba vaikui, Seimai, nes nera
istaigoje
reikiamq specialistq
specr. pedagogo,
psichologo, logopedo.

.

Visi pedagoginiai darbuotojai
apriipinti kompiuterine iranga, veikia bevielis

interneto

.. ry5ys, naudojamos naujos

technologijos ( interaktyvi SMART lenta,
grindys, Bee Bot edukacines priemonds,
Silverlit Kickabot ir Silverlit Square robotukai).

o

Darbuotojq tarpusavio santykiai

grindZiami bendravimo ir bendradarbiavimo
kultura. Suburta darbSti, atvira naujovems
istaigos bendruomene.
Palaikomi ir kuriami nauji
bendradarbiavimo rySiai
socialiniais
partneriais.

o

su

o

Gerinimas vaikq maitinimas
dalyvaujant ES programoje ,,Sveikas maistas _
sveikas vaikas'..
Mokymo(-si) sqlygq kiekvienam
bendruomenes nariui toUuieli' suklrimas ir
palaikymas, aktyviai dalyvaujama eTwinning
projekto platformoie.

.

o

l(iekvienas pedagogas ir

Didejantis vaikq, augandiq
l)idejantis
augandiq
nepilnose Seimose arba taikoma atvejo viayUa,
skaidius.
Jaunq Seimq iSvykimas
iuZsieni ir vaikq
palikimas laikinai seneliq globai.
Blogejantis ikimokyklinio arnZiaus
lendrauti
bendradarbiauti su vaikq sveikatos indeksas.
socialiniais partneriais vykdant ivairius
Ekonominis nestabilumas maLina
projektus, akcij as, iniciatyvas.
darbuotojq psichologini saugum4, motyvacij4.
Taikymas
ir
Lauko edukaciniq erdviq stoka
veiksmingq priemoniq, skatinandiq aktyvq neuZtikrina
galimybes tyrineti, eksperimentuoti,
Seimos dalyvavim4 ugdymo procese.
pratgsti ugdomqji proces4 lauke.
Pritraukti ir efektyviai panaudoti 2 %
Pedagogq amZiaus didejimas (senejantis
gyventojq pajamq mokesdio ir ES programos
kolektyvas, j aunq specialistq trfrkumas).
maistas
,,Sveikas
- sveikas vaikas,. leSas.
aukletojas gali kelti kvalifiliacijq, atestuotis.
Nuolatinis ugdymo sqlygq gerinimas. Galimybe
naudotis IKT siekiant ugdymo kokybes.
o Kiirybi5kai dirbti taikant ivairius
ugdymo b[dus, metodus, technoiogijas.

o

ir

.o

vaikq,

:
.

o

patraukliq

o

o

.

STRATEGINIAI TIKSLAI

1' UZtikrinti kokybi5k4, efektyvq ikimokyklini ir prielmokyklini ugdymq
didinant Svietimo itraukti ir veiksmingume saugioje, sveikoje, modernioje
ugdymo aplinkoje.
Tikslo igyvendinimo apralymas
Ugdymo proceso kokybes sieksime
lgyvendinant ikimokyklinio ir priesmokyklinio
ugdymo programas orientuotas vaikq prigimtinius
i
foreikius, interesus Uei geUelimus. UZtikrinsime

kokybiSkq ugdym4 kiekvienam
mokiniui, ji siesime su personalizuotu
kiekvieno mokinio ugdymu
(itraukusis ugdymas)'
proceso toLu[nimo
]/gdymo
iriuairauoti be ugdytiniq vertinimo
pazangos ir
istaigos.veiklos kokybes isivertini.".
vaiko
vertinimas pedagog4 skatina savo
veikloje iZvelgti ne tik rezultatq,bet
ir pokydi*
yujai paivelgtii savo veikl4,
jq analizuoti ir ieskoti modernesniq veiktos
";6;;;;ekimuose,
ror,nq.
prie elekiro,inio dienyno ,,Eduka..,
tevus/globejus skatins dalyvauti ugdymo
procese, vertinli.ruito .ria+--p^iekimus,
numatyti
ugdymosi tikslus' sekmingas bendiavimas
bendraaaruiarimas. su ieima
kad
irodys,
teikiamos paslaugos tenkins tevry'globejq poreikiur,
istaigoje
uuitui jausis emocist ai ir fiziSkai saugiis.
Pedagogai analizuos, atnaujins uga|.o
program4, dalinsis puii.ti-i, domesis
ugdymo naujovemis,
nuolat tobulinsis, isisavins naujus -darbo ,ri.toarr,
irro.-acines ir t omurriiacines technologijas,
susipazins su inovacijomis, silks aukstesnes
kvalifikacifos. specialiqjq poreikiq vaikams bus
teikiama logopedo pagalba' Bus nuolator utrur.;i.rurr"
-"r";rrine iaze. ugiyil"ri aplinka lopselyjedatLelyje
sanitariniq-higieniriq ,ro.*q- reikalavimus, bus
',Linelis"-atitiks
saugi ir siuolaikiska.
Lopselio-dataelio ,,Linelis" programa lafuuos
uorrtyuJr'i, etytu* miesto savivaldybes svietimo
politikos igyvendinim4, ugdymo kokybg,
miesto
it i*otyt
u.i priesmokyklinio
ugdymo poreikiq tenkinim4.

,.fJi-u
sil;;;

riiliirrg*

l,

slr.rr"j,

ii"i"

STRATEGINIU TIKSLU UZOAVNIU
IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANAS
1.1. Uidavinys. Uitikrin ti ikimokyklinE ir p
rie5 m o kyklinio ., gAym-l ro gram q lykdyr"
ivairuma.
Priemonds pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Ikimokyklinio ugdymo
poreikiq tenkinimas,
lop5elio-darZelio,,Linelis..
ikimokyklinio ugdymo
programos,,Linelis.. ir

Vaikq, lankandiq
ikimokyklinio ugdymo

integruotq programq

L65g;Saltiniai
Direktorius

grupes, skaidius.

Dirbandiq pedagoginiq
darbuotojq skaidius.

igyvendinimas, pedago giniq
darbuotojq darbo
apmokejimas.

Priesmokyklinio ugdyrno
poreikiq tenkinimas,
PrieSmokyklinio ugdymo
bendrosios programos
igyvendinimas, pedago giniq
darbuotojq darbo
apmokejimas.

Vaikq, sekmingai
isisavinusiq
prieSmokyklinio
ugdymo program?,

Direktorius

skaidius.

Atestuotq pedagogq
Pedagogq kvalifi kacij os

Pedagogq,

kelimas

dalyvaujandiq

kvalifikacijos kelimo

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

renginiuose 5 dienas

Ugdymo priemoniq
atnaujinimas

Grupiq

aprupinimas
ugdymo priemonemis

A,

Direktoriaus
pavaduotojas

In form ac ini

qG chno I o gij r+
diegimas ugdymo procese.

Kompiuterizuotl+
darbo vietq skaidius.

Ugdytinirl kultUrinespaZintines veiklos

Edukaciniq iSvykrl,
uZsiemimq skaidius

2'

saugios

ir

Direktorius

sveikos ugdymo bei ugdymosi aprinkos
uztikrinimas.

Tikslo igyvendinimo apra5ymas

Siuo tikJlu ti"kiu-u sukurti higienines normas
atitinkandiE ugdymosi aplink4
(lopselio-darzelio vidaus
gul?lprt ,ul{T3, Sildyl4, apsvietim4, uiouu, .emonto ,carbus;
kiemo
sutvarkym4, iaidimo aiksteliq atnaujinimO; 'rvtlyti
sveikatos p.i.xu.* plan4, prevencines
sveikatos ugdymo programas. Lopseiis-a#.m"r/r.at
iu.ptuuting prevencing program* ,,zipio
draugai", dalyvauja ,,saugus eismo'i renginiuose,
q.ogru-o1e - proleite ,,sveikatiada,,, diegia sveiko
gyvenimo btido nuostatas; garantuoja lopsetio-aarietio
b.ndiuo-"nes socialini saugumQ, geras
ugdymo ir ugdymosi s4lygas. Lauko erdveje
irengtos 2 iarko bibliotekos, poilsio zonos, dailes,
lietuviq k'' matematikos Ziniq gilinimo zonos. Nuo
mokesdio uZ. teikiamq'neform,alqj! svietimE
atleidZiami arba i5 dalies aueiaziami vaikai, uudorurri*tir
aryr*r miesto .uuirurayues tarybos 202002-27 sprendimu Nr' T-64 patvirtintu
,,Mo.ke.si]o ,1 ,"il.f islaikym4 Alytaus miest. savivaldybes
Svietimo istaigose, igyvendinandiose ikimokyklinio
Ir pri.i-"tyklinio ugdymo programas, tvarkos

apraSu".

2.1. Uildavinys. UZtikrinti va
Priemon6s pavadinimas

PrieSmokykliniq grupiq
Vaikq, kuriems
socialiai remtinq Seimq vaikq paskirtas nemokamas
nemokamas maitinimas.
maitinimas, skaidius.
Maitinimas organizuojamas
daliniu Svedi5ko stalo
principu.

L65g Saltiniai

Vertinimo kriterijai
Direktorius

Vaikq, kuriems iS
dalies kompensuojam
maitinimo iSlaidos,
skaidius.

Socialiniq igudZiq
formavimo, prevenciniq
programq vykdymas.

Vykdomq socialiniq
lguozlq lonnavlmo
projektq, prevenciniq

2.2.U Ldav invs. Uitikrin ti
Nepedagoginiq darbuotoj q
darbo apmokejimas.
Nepedagoginio personalo
kvalifikacijos kelimas

Einamojo remonto
vykdymas.

dymo anlin
Nepedagoginiq
darbuotojq skaidius
Nepedagoginiq
darbuotojq,
dalyvaujandiq
kvalifikacijos kelimo
niuose, skaidius
Atnaujintq patalpq,
lauko erdviq skaidius

Patalpq Sildymo,

Laiku sumoketos

ap5vietimo, rySio paslaugq,
vandentiekio ir

s4skaitos uZ paslaugas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Direktorius
Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas

nkiui
Direktoriaus
pavaduotojas

[kiui

kanal i zacij-

s,

;iGkq--

tvarkymo paslaugq tiekimo
uZtikrinimas.
Medicinines sveikatos
prieZitra
Lauko sveikatinirno erdG
ilrte_eravimas

i

ugdym g

Darbuotojq sveikrtos
patikrinimas

Direktorius

Lauko erdviq iklrimo

Direktorius

skaidius

SB

SB

SB

SB

SB

SB

KT

*Savivaldybes
KT
,dh\
KT
..
ybes biu
biudietn
t"t (SB);
lZeto le5os
aota"ijoi iS valstybes ir kitq
valdymo
lryiq
(D);
valstybes biudZeto leSos (VB); Europos
,valstybes
Sqiungos ir kitq uZsienio fondq paramos le$os
(ES)r
) kitq
Salti
tin ESOS K
.

Vertinimo
kriterijaus

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas 2021-qjU metq 2022-qj4metq
2023-qjq metg
ir mato

kodas

vienetas

Mokiniq,

E-01-01

lankandiq

ikimokyklinio ugdymo ir
prieSmokyklinio ugdymo

grupes

'.225

vaikai

225 vaikai

1125

vaikai

lopSelyje_

darlelyje,skaidius vnt.
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMA
fgyvendinimo metai
Asignavimg valdytojas
(-ai), kodas

Koordinatorius

Alytaus lop5elio-darZelio,,Linelis,, direktore Stase
191054425

Alytaus lop5elio-darZelio

direktor:iaus pavaduotoja

Vykdytojas (-ai)

,,Linelis,,
ugdymui Diana Kirkliauskiene
Alytaus lopSelio-da

Programos
pavadinimas

LopSeli o -d ar Zelio,, Line li
programa ir Prie5mokyklinio ugdymo bendroji'

Programos parengimo
argumentai

Programa tgstine. rgrturn
su. T-ietuvos Respublikos svietimo, mokslo ir sporto
minisierijos
vykdoma politika ir Alytaus miesto savivaldyb es'2021m.
svietimo
veiklos programa. {gyvendinti numatoma per 202r-2023 metus.
Programos parengimo argumentai
tobulinti ir tenkinti Alytaus
savivaldybes bendruomenes poreikius vaikq ikimokykliniam
SiesJo
ir priesmokykliniam ugdymui ropselyje-d arzeryje,,Linelis.,. Stiprinti
besimokandios bendruomends kultura.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Alytaus miesto
strategini pldtros
ia programa
fgyvendinamas
istaigos strateginis
tikslas
Programos tikslo
apraSymas (tikslas,
uZdaviniai)

fielio,,Lm
s.,@

-

ir prieinamumo uZtikrinimas ugdant
ir solidari4 miesto bendruomeng.

viesqiq paslaugq kokybes
sumani4, veikli4

UZtikrinti kokybiSk4 ikimokyklini ir prie5mokyklini
ugdym4 saugioje, sveikoje, modemioje ugdymo (sij
aplinkoje.
Atsizvelgiant i Alytaus -i.@
veiklos
prioritetus modernizuosime ugdymo aplink4, isskirtini demesi
skiriant fizinio aktyvumo, sporto aplinkai iobulinti; gerinani ugdymo
kokybg, ypatingq demesi kreipiant sveikatingumo ir

O.lr.uo.
l8dlmui bei pedagogq tobulejimui.

ffi

sekmingas ugdymo-pro..ruJ prikluuro
nuo materialines bazes,
reikia nuolat atnaujinti ir stipiinti. Ugdymo pro.r;;;;ivalo i4
b[ti
aprDpintas b[tinomis techninemis priemonemis.
Kitas svarbus veiksnys, turintis
liakos sekmingai ugdymo proceso
gisai i1 gerai ugdymo kokybei - pedagogq t raint-uc"ijos kerimas.
'pasiekimai
Siuolaikinio gyvenimo issDkiai, '
ivairuJ
moksro ir
technologiiq srityse, nuolatine kaita kelia
diderius reikalavimus
pedagogams, todel privalu kelti profesing
kompe;*r.td;;;, ipaLinti
su.inovacijomis, isisavinti naujus ugdymo
metoirr, purinurdoti IKT
teikiamomis. galimybemis. siekiarit nuoratirr"
p"aueo;irio au.uo
kokybes gerinimo i1 ogeratlyaus reagavimo
ugivm" iiriri" kaitq,
b[tina nuolat tobulintis, dalintis meiodines i;.ifu";;
f"augogirio
vaikus, kuriems. ..ir"ii"g"'p-Jdugogir,"
r45v6urg
pagalba, konsultuoti ugdytiniq tovuffiffis,
telkti
n:*:.,:g,L:

*lo:,fi,jii_lpizilti

Numatomas
programos

igyvendinimo
rezultatas

S-udarytos

(185)

ir

ralfsoi

priesmokyklinio (40) vaikams. Teikiama kvalifikuota
logopedo pagalba specialiqjq poreikiq vaikams
su kalbos ir
komunikaciiq sutrikimais (45 uuit ui;. -Estetiska, saugi,
moderni
darzelio vidaus ir isores aprinka. Dides bendruo#nes
nariq

pmuffi

aktyvumas, bendrromeniskumas, atsakingumu,
istaigos
y...ik1?, formuojant
.jos ivaizdi. pedagogq kvalifikacija atitiks

Susijg Lietuvos
Respublikos ir
savivaldyb6s teis6s
aktai

:,::{t;1::,Ll1u,e:eri.k:liu1y..'6il.uruuiiru-r.'ugavti"iuilgi,iruiriq
kompetencrjq;
40 prie.smokyklinio ugdy.o r6ai.tini,+''pasirengs
tolesniam mokymui(-si) mokykloi e.
Lietuvos Respubliko.s
lstatymas, valstybine svietimo zbtz-zozz metq sirategija, Lietuvos
paZangos strate gij a,, Li etuva 203 0", vaiko tei
siq i.onr.rii3 u, Lietuvo s
Respublikos vaiko apsaugos pagrindq
istatymas. rietuvfs higienos
norna HN 75:2016 ,,Ikimokykrinio ir priesmokykrinio ufdy,'o
programq vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai,.,
aytaus
nrie sto savivaldyb es 20 I 7 -2022 met4 svietimo
strategij o s planas, kiti
teises aktai, Alytaus lopselio-darzeiio,,Linelir,. ru-ortutui,
Arytuu,

lopSelio-darielio ,,!]1e.lis,. ikimokyklinio ugdymo progru.u
,,Lineli s"; priesmokykl inio ugdymo bendroi i rro niu-,
Direktore

Stase Kasparavidiene

Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui

Diana Kirkliauskiene

Direktoriaus pavaduotoj a [kiui

Birute Palevidiene
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