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PRITARTA

ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIO,,LINELIS(
2022-2024-UJU METU STRATEGTNTS PLANAS

MISIJA IR STRATEGINIAI POKYdIAI

ISIJA
AtsiZvelgiant i palangiattsias mokslo, visuomenes raidos tendencijas teikti kokybiSkq,

ikq poreikius atitinkanti ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4; ugdyti aktyvq, ktrybing4, savimi
savo gebejimais pasitikinti, stipri4 motyvacij4 turinti vaik4, sudaryti s4lygas sveikos gyvensenos ir
niniq vertybiq pletojimui, siekti darnaus bendradarbiavimo su Seima, sudaryti prielaidas
limesniam sekmingam mokymui (-si) lop Selyj e - dar Lelyj e.

Moderni, saugi, besimokanti, tobulejanti ir besikeidianti, atvira naujovems ir kaitai
kybiSk4 ugdym4 teikianti ir tautos kultUr4 puoselejanti ikimokyklinio ugdymo istaiga.

BES

1. Pagarba vaikui, Seimai, gyvybei, gamtai, tautinems tradicijoms.
2. Vaikq sveikatos saugojimas ir stiprinimas.
3. BendruomeniSkumas, partneryste, pilietiSkumas.
4. Kiirybi5kumas, iSradingumas, iniciatylumas, atvirumas naujoms idejoms, ieskojimams.
5. Atvirumas pokydiams, mokymosi vis4 gyvenim4 nuostata.
6. Ugdymo kokybes gerinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas.

KLOS PRIORITETAI
1. Ugdymo kokybes gerinimas, modernizuojant ugdymo aplink4 ir lpating4 demesi

sveikatinimo ir emociSkai saugios aplinkos kurimui, pedagogqriant sporto aplinkai tobulinti,
lifikaciniam tobul ej i mui.

2. Bendruomeni5kumo, pilietiSkumo, tautiSkumo ir etnines kultlros ugdymas.

IKLOS EF'EKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
l. Inovatyviq ugdymo bldq ir metodq taikymas igyvendinant lop5elio-darZelio ,,Linelis"

inio ir prieSmokyklinio ugdymo(si) programas (prisijungimas ir dalyvavimas
blikineje programoje,,Besimokandiq darZeliq tinklas").

3. {vairiq ugdyrno b[dq, metodq, naujausiq technologijq (IKT), inovatyviq, laboratoriniq
iq panaudojimas.

4. Grupiq edukaciniq erdviq atnaujinimas/kfirimas.



enqlnll.

STRATEGINIV TIKSLU IR PROGRAMV IGYVENDINIMAS

KLOS KONTT]KSTAS\,D I\('I\ I [I\D I AS

aplinkos analizb

i - teisiniai veiksniai.
LopSelis-darZelis savo veikl4 grindliaLietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisiq

vencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybes, Svietimo ir mokslo ministerijos, Alytaus
iesto savivaldybes tarybos teis€s aktais, Alytaus miesto savivaldybes administracijos direktoiiaus,
ietimo ir sporto skyriaus vedejo patvirtintais dokumentais bei Alytaus lopSelio-darZelio ,,Linelis.;

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

kirstymo metodik4. Siq leSq uZtenka ugdymo plano realizavimui: pedagogq darbo uZmokesdiui,
ifikacijos tobulinimui, paZintines kulturines veiklos organizavimui, ugdymo priemoniq

gijimui. Tikslingas biudZeto paskirstymas daro tiesioging itak4lop5elio-darZelio veiklai, kokybiskq
laugq vaikams teikimui, pedagogq kvalifikacijos kelimui, informacines visuomenes pletrai.

amas finansavimas maZins ugdymo priemoniq isigijimq, lauko erdviq k[rim4.
Salies Svietimo finansavimas priklauso nuo konkredios Salies ekonomines b[kles.

ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo istaigos veikl4 itakoja bendrieji Lietuvos
iniai rodikliai. Pakankamas, didesnis Svietimo finansavimas galetq padidinti pedagoginio

patrauklumE, taip pat pritraukti jaunus specialistus. Pagal Lietuvos Respublikos paramos ir
lstatym4lop5eliui-darZeliui pervedamas 1,2 proc. GPM sumos, programos ,,Sveikas maistas

veikas vaikas" leSos. [staiga teises aktq nustatyta tvarka gali naudotis tevq ir remejq teikiama

Iiniai veiksniai.
Vertinant socialiniq veiksniq itak4 ikimokykliniam ir prieSmokykliniam ugdymui

veiksniai, galintys itakoti istaigos strateginio veiklos plano kryptis, yrai maZejantis
stamumas Salyje, didejantis imigracijos skaidius, daugejantis skaidius specialiqjq poreikiq

indiq vaikq, dideja nepilnq, socialines rizikos Seimq.
Pastebima teigiamq poslinkiq Vyriausybes politikoje. Tai pagalbos vaikui sistemos

rimas, smurto ir prievartos prevenciniq programq kiirimas, vaiko teisiq gynimas, skurdo maZinimo
Seimq atsakomybes uZ vaikq gerovQ didinimas. Ikimokyklinio ugdymo istaigoje turetq blti

iami socialinio pedagogo, psichologo, kuno kulttiros mokytojo etatai ugdymo kokybes gerinimui
ikrinti bei ugdl,tiniq individualiems poreikiams tenkinti.

iai veiksniai.
Informaciniq technologijq pletra lop5eliui-darZeliui suteikia naujas galimybes ir

rja naujus informaciniq technologijq panaudojimo bldus. LopSelis-darZelis turi naujos
iuterines irang<ls, interneto ry5i. Kompiuterizuotos darbo vietos: direktoriaus, direktoriaus

rjo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo fikiui, maitinimo organizavimo ir sveikatos
ilros specialisto, meninio ugdymo mokytojo, ikimokyklinio ir prie5moky'klinio ugdymo
ytojq, raStvedds-archyvards, logopedo. Informacines ir komunikacines technologijos vis labiau

kia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro itak4 ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui.
tampa svarbiu veiksniu modernizuojant ikimokyklinio ugdymo istaig4, diegiant Siuolaiking

I

5. Pagalbos specialiqiq poreikiq vaikams pletimas.
6' Pedagoginiq darbuotojq, mokytojq padejejq bendrqjq ir dalykiniq kompetencijq tobulinimas,

veikos organizavimas, gerosios patirties skleidimas ,,Kolega - kolegai,..
7. Bendruomenes itraukimas ir dalyvavimas tarptautiniuose, Alytaus miesto, respublikos,

projektuose, mokymuose, veiklose, akcijose, Sventese ir kt.
8. Bendradarbiavimo su socialiniais partngriais pletoj imas.
9.Visq istaigos bendruomenes nariq telkimas numatytiems strateginiams uZdaviniams
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inimo ir vertinimo kultur4,
iniams partneriams.

aplinkos analiz6

ra istaigos situacija.
Lop5elio-darielio viena iS vei

linio amZiaus vaikq ugdymas bei
lbos ir kitq komunikacijq sutrikimq, ugdymas.

Grupes sukomplektuotos pagal vaikq
ie5mokyklinio ugdymo programq vykdymo

Edukacines grupiq erdves
q, vaikq amZiq ir poreikius atitinkandiq

Funkcionali ugdymo (si) apli
pastangos bei k[rybi5kumas laidavo
vykdym4, sekming4 integruojamq

yvavome Alytaus mieste ir respublikoje
rjektuose) ir inicijavome respublikinius konku

Metai buvo pilni i5Srikiq, atsiZvelgiant
nti planuotas veiklas ir darbus. Sie

ytiniq tevais/globejais. DZiugu, kad kai kurie
jektq dalyviai, partneriai ir remejai. Abipuse
ilusias problemas susijusias su vaikq ugdymu.

Dalyvaujant ES Paramos
itinimas lopSelyj e-d arlelyjetapo lvairiapusiSk
iriose,,Sveikatiados" veiklose/proj ektuose,

inant vaikq sveikat4 ir ugdant fizini
ikinio projekto ,,Futboliukas" ir Lietu

veikata visus metus 2022*.
Pleteme projekting veikl4. 2021 m.

inistracijos vykdomo projekto Nr. LT-pL-5R
inti vaikq fizing ir emocing sveikat4 bei Svi

futbolo ir krep5inio aikStele su minkSta

fstaigoje sekmingai igyvendinamas i
imybes visq vaikq ugdymosi poreikiams

iniai tirti Alytaus miesto PPT ir nustatyta

iama mokytojo padejejo pagalba. [traukusi
kiniui. ftraukqii ugdymE tikslinga sieti s

inkandiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir
ialing, kultUring ir mokymosi ivairovg ir
is mokymuisi ir dalyvavimui Svietime.

Patirtinis ugdymas(is) - gana nauja ugdy
gudZiq. Suprasdami, koki4 teigiam4 itak4
inkoje buvo siekiama STEAM metodikos

logijas, inLinerijq, menus ir matematik4,
kad vaikq dienos bUtq kuo idomesnds,

ti klausimus, kviestq ieskoti atsakynrq ir i
funkcionaliq aplink4, skatinandi4 vai

mentuoti. Naudojant aktyvius mokymo(
vaiko savarankiSkumas, pasitikejimas imi. Tai labai idomi ir naudinga veikla, kuri4

siekiant nauj kompetencijq, teikiant informacij4 visuomenei ir

efbktyvumo didinimo krypdiq - ikimokyklinio ir
Zymiq ir vidutiniqialiqjq poreikiq vaikq, turindiq

'urime 1,5 logopedo etato.

ir nustatytus HN 75:2016,,Ikimokyklinio ir
sveikatos saugos reikalavimai".

intos naujomis ugdymo priemondmis: isigyta
niq ivairioms kompetencijoms ugdyti.

[vairiq ugdymo btdq ir formq panaudojimas,
bi5k4 ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo

programll bei ivairiq projektq igyvendinim4.
anizuojamuose renginiuose (akcijose, parodose,

bei projektus.
tai, kad dirbome nuotoliniu b[du, stengiamds
palaikyti glaudZius bendradarbiavimo rySius su

i/globejai yra mtisq tradicijq, renginiq, akc|tl,
, pagalba, bendros pastangos padejo sprgsti

rje ,,Sveikas maistas - sveikas vaikas" vaikq
is. Jau kelinti metai prisijungiame ir dalyvaujame

ublikiniarne proj ekte,,Lietul o s maZqj q Zaidynes',.
prisijungeme prie MAFA organizuojamo

mokiniq neformaliojo Svietimo centro projekto

isijungeme prie Alytaus miesto savivaldybes
381 ,,BUk aktyvus - bUsi sveikas". Projekto tikslas
mo istaigq aplinkas pritaikyti naujiems iS5iikiams.

isigyta laisvalaikio uZimtumo priemoniq.

is ugdymas. Sudarytos s4lygos ir lygios
inti, tame tarpe ir specialiqjq poreikiq vaikq. 3

i specialieji ugdymosi poreikiai. Jiems skirta ir
ugdymas - kokybi5kas ugdymas kiekvienam
personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu,

reikius bei laikyti procesu, kuriame atsiZvelgiama
i veiksniais, padedandiais nustatyti bei Salinti

'si) forma, reikalaujanti nemaZai pedagogo Ziniq
ymuisi ir sveikatai turi ugdymasis nattralioje

- patyriminio ugdymo, apjungiandio moksl4,
kymo ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo

mosios veiklos stebintq, sudomintq, skatintq

iZvelgti tyrejo akimis. {staigoje kureme estetiSk4,

us Laisti, kurti, tyrindti, analizuoti, stebeti,

) metodtrs, konkrediu atveju tiriamqj4 veikl4,



rgruojame i ugdymo procesq. Tevry'l

sqlygas norintiems moky,tis anglq

LopSelyj e - darLelyj e ugdym4 vy
- ikimokyklinio ugdymo mokytojq;
- priedmokyklinio ugdymo mokytojai;

- meninio ugdymo mokyojas;
'logopedas.

Pedagoginiq darbuotoj q i5sila
turi auk5tqj i pedagogini iSsilavinim4;

- auk5tesniji.
Pedagogai igij 9 kvalifikacines

- ikimokyklinio ugdymo mokytojo

- vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mok

- ikimokyklinio ugdymo mokyojo;
- muzikos mokytojo metodininko;

- logopedo metodininko.
LopSel io - d ar Lelio direktoriui

pageidavimu organizavome neformalqji Svietim4,

21 pedagogai:

II vadovq kvalifikacine kategorij a.

i-darZeli ,,Linelis" 2021 m. ( metq rje,) lanke 181 ikimokyklinio ir 40 prieSrnokyklinio

ugdyiniq, 2021 m. rugsejo 1 d. imis i5 viso lanke 221 ugdytiniai. IS j\ - 6a

iqjq poreikiq, turintys kalbos ir kitq unikacijos sutrikimq. Lop5elyje-darLelyje yra 3
mokytojo padejejo pagalba (SUP), l5 socialiaiiqjq poreikiq ugdytiniai, kuriems tei

ugdytiniq ir 20 ugdytiniq, kuriq tevail jai uL teikiam4 neformalqji Svietim4 moka 50

PATVIRTINTA
Alytaus lopSelio-darZelio,,Linelis" direktoriaus

18 m. rugpjldio 3l d. isakymuNr. VK-32(1.5.)

aldymo schema:

imo sistema.

fstaiga savo veikl4 anuoja pa[al Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
klinif ugdymo programE,pagal sukurt4 Aly'taus lopSelio-



iesto

rZelio ,,Linelis" ikimokyklinio ugdymo progr
iklos plan4, ikimokyklinio ir priesmokyklinio

l1nus, specialistq (logopedo, meninio ugdyn
rieZi[ros specialisto) veiklos planus. 1 iuos i
ikq saugios gyvensenos ig[dZiq ugdymo
\ugu sveikas ir Zvalus", patvirtinta Alytaus
d. isakymu Nr. V-32(1.2.), prevencine pr

iagq vartojimas", Alytaus lopSelio-darZel
tuacijq valdymo prevencij os programa,.,
l9 m. rugsejo 4 d. isakymu Nr. V-32(1.2.),
ymo grupese, Alytaus lop5elio-darZelio,,Line
rirtinta Alytaus lop5elio-darZelio,,Linelis,. d

1.2.).
Visi strateginio planavimo dok

administracijos Svietimo ir sporto skyri
riaus isakymu. [staigos veiklos p

rektoriaus isakymu sudarytos darbo grupes.

mo steb6senos sistema.
Strateginio plano vykdy'mo

imo grupe pristato strategini plan4lop5eli
galimybg stebeti ir vertinti, kaip if
idavimus nauj ai kuriamam strateginiam

fstaigos direktorius bei di
tikslai ir programos, ar darbuotojai i

yra efektyvios, vykdomas istaigos vei
,ginis veiklos planas tikslinamas. Analizes

tarimuose, mokytojq tarybos posedZiuose i
inkybems atliekarnas Strateginio plano
i briti papildomi ir keidiami kasmet.

{staigos veiklos kokybes isivertin
ymo programas, veiklos kokybes jsivertinimo

grupe.

Pedagogines veiklos stebesena
ines veiklos prieZiuros organizavimo ir

Lop5elio-d arlelio viding finansq ko
ymu patvirtintos Finansq kontroles taisykles.

Lop5elio-darLelio higiening ir
is" maitinimo organizavimo ir higienos

mo (-si) aplinka.
Lop5elyj e-darZelyj e,,Linelis"

7 ikimokyklinio ir 2 prie5mokyklinio u
201I metais igyvendintas lopSeli

visq grupiq patalpq remontas, irengti
SiuolaikiSkomis priemonemis.

[staigoje nuolat kuriama jauki
ugdymo(si) priemonemis. Grupese

lavinti, individualiam vaikq poilsi
iausius vaiko poreikius. Lop5elyje-darlelyje
is. Sukurtos b[tiniausios s4lygos ugdymui

ymui irengta sald. Visos grupes apr[pintos
logijas ugdymo proceso ivairinimui ir tobulin

Ugdymo proceso organizavimui te
ktai, isitraukimas ! kitas projektines veiklas.

iaus,

io-darZelio,,Linelis" direktoriau s 20 1 9 m. rugsej o
a ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiu
,,Linelis" ,,Patyciq, smurto pries vaikus, kriziniq

nta Alytaus lopSelio-darZelio,,Linelis.. direktoriaus

,,Linelis", pagal istaigos strategini plan4, metq
mo mokslo metq ir savaites ugdomosios veiklos

moky.tojo, maitinimo organizavimo ir higienos
qruojamos programos:,,Ikimokyklinio amZiaus

', Sveikatos stiprinimo programa 2019-2023 m.

utine pro gr ama,,Zipio draugai " priesmokykl inio

derinami
tvirtinami

me aktyviai

atliekama viso veiklos proceso metu. Strateginio
arZelio bendruomenei. Tokiu btidu bendruomene
inami strateginiai tikslai, teikti siulymus bei

pavaduotojai stebi ir ivertina, ar igyvendinami
pavestus uZdavinius, ar vykdomq programq

kokybes isivertinimas. fvertinus gautas i5vadas,
rezultatai aptariami mokytojq metodines grupes
pristatomi lopSelio-darLelio tarybai. Pasikeituspflstatomr lopsello-darZeho tarybar. pasikeitus
zimas. Strateginio plano uZdaviniai ir priemones

(pagal,,Mokyklos, igyvendinandios bendrojo
metodik4") atlieka direktoriaus isakymu sudaryta

ma pagal Alytaus lop5elio-darLelio,,Linelis"
dymo tvarkos apraS4.

trolg reglamentuoj a lopSelio-darZelio direktoriaus

kokybes prielinrq vykdo lop5elio-darZelio
ilros specialistas.

1m. pradZioje veike 12 grupiq: 3 ankstyvojo
grupes.
io patalpq ir irangos atnaujinimo projektas.

imq ir poilsio kambariai su modernia iranga,

kcionali ugdomoji aplinka, kuri nuolat turtinama
erdves matematiniams, meniniams, kalbejimo

i. Edukacine aplinka grupese saugi, tenkina
isiems ugdytiniams sudaromos lygios galimybes

si), kDrybinei vaikq veiklai bei poilsiui. Vaikq
iuteriais. 'Iurima iranga igalina naudoti Siuolaikines

i s" etnin6s kulttros programa,,TeviSkeles takeliu.,,
'ektoriaus 2019 m. sausio 14 d. d isakymu Nr. V-

su lop5elio-darZelio taryba, Alytaus
Alytaus lopSelio-darlelict,,Linelis"
dalyvauja savivaldos institucijos,

ymo

am? daro vykdomi jvairDs respublikiniai
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Tvarkoma Iauko Zaidimq aikSteliq a linka: jsigyjama lauko irenginiq (s[puokliq, kepSinio
aplinka dekinga vaikq Zaidimams, stebejimams,

q ir kt.). LopSelio-dafielio,,Linelis,, I
inejimams, poilsiui. yra erdves bendriems ikq susibririmams ir judriems Zaidimams Zaisti.

eritorijoje daug Zeldiniq, graZiq gelynq. ta nauja edukacine erdve ,,Vabalq vie5butis,..
odernizuojant ir kuriant aktyvinandiq veikl4 ir Zaidimq aplink4 irengtos maZqjq dirbtuves ,,Kurti
rinejant - tyrineti kuriant", jos aprtpintos tyrine imo, konstravimo ir kt. priemonemis; lauko erdveje

2 lauko bibliotekos, poilsio zonos, dai )s, lietuviq k., matematikos Ziniq gilinimo zonos;
jinti gelynai. Vykdant ilgalaiki projekt4,,[ iname svajong, kurdami lauko erdves,,irengta

ne lauko erdve,,Lino kelias,.; isigyta in raktyviq ugdymo priemoniq; grupes ir lauko erdves
(2 kartus).ildytos Siuolaiki5komis ugdymo priemonemi

Bendradarbiaujant visai istaigos be menei sutvarkyta ir atnaujinta lopSelio-darZelio
irengta fizini aktyvum4 skatinanti prie - sveikatingumo takas, vaistaZoliq kalnelis,

Siltnamis, kuriame auginamos ivairios darZoves. Pagerejo ugdymo aplinkos ir personalo

idomiau ir efektyviau organizuoti vaikq veikl4.s4lygos, atsirado galimybe pedagogams
lyje-darlelyje yra sald, sveikatos prieZi specialisto, logopedo kabinetai. Specialistai
inti kompiuteriais, turi prieig4 prie inte

Siq sistema, informacin6s ir komunikavimo

{staigoje kompiuterizuotos visos inistracijos darbuotojq darbo vietos, veikia
lis interneto ry5ys. Lop5elio-darLelio ,,L nelis" veiklos vieSinimui sukurta el. svetaind

inelis.lt, informacija platinama iniu pa5tu darzelis@alytauslinelis.lt., grupiq
kletojos skatinamos sukurti virtualias bendravi su tevais galimybes, veikia el. dienynas ,,M[sq

lis".

[staigoje turime ir i ugdom4sias] veiklas integruojame inovatyvias priemones:
tyvi4 SMART lent4, interaktyvius ekranqs, grindis, Sviesos ir smelio stalus, robotukus -

utes ,,Bee bot", Silverlit Kickabot ir Silverlit Square robotukus ir kt. Sios priemonds padeda
ikams komunikuoti, lavdja smulkioji motorika, lavinama susikaupimas, savarankiSkumas, dideja

vaikq, tiek ir suaugusiqjq motyvacija veikti b$i ugdymosi proces4 daro idomesni.
Lop5elis-darZelis turi 4 hksuoto rySio telefono linijas.
[staigos buhalterine apskaita vykdoma taikant UAB NEVDA buhaltering program4 su

ia dirba AMPC buhalteris, direktoriaus pavadrnotojas 0kiui, maitinimo organizavimo i, higi"no.
eZiiiros specialistas. Naudojamasi mokiniq ir pedagogq duomenq bazemis. Bankq pavedimai,
:tiniai ir tarpiniai mokejimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankq lnterneting

ininkystg.

analiz6.

o LopSelis-darZelis renovuotas:
iktas lopSelio-darZelio visq grupiq patalpq

rs, irengti Zaidimq ir poilsio kambariai su
ia iranga, baldais.
. Sudarytos tinkamos s4lygos vaikq

ikimokykliniam ir
ieSmokykliniam ugdymui.

o {vairiapusi5kas ir kokybi5kas
ios veiklos organizavimas.

o LopSelio-darZelio vadovr+ ir
ialistq bendrq tikslq siekimas.

o Lauko aik5telese trlksta vaikq
judejim4 skatinandiq saugiq irenginiq.

o fteikalingas lop5elio-darZelio
pastato visq i5ords sienq ir pamatq apSiltinimas.

o Bfitina sutvarkyti Saligatvius aplink
pastat4 (i5sikraipg, nesaugiis laipteliai i Zaidimq
aikSteles, sulUZusios takeliq plyteles).

o Nepakankama psichologine ir socialine
pagalba vaikui, Seimai, nes ndra istaigoje
reikiamq specialistq - spec. pedagogo,

psichologo, logopedo.



o Sveikos gyvensenos sklaida.
o Kiirybi5ki, didelg pedagoging patirtj

:urintys pedagogai. Ugdymo procese integruoti
ratirtiniai metodai.

. Visi pedagoginiai darbuotojai.:prtipinti kompiuterine iranga, veikia bevielis
nterneto ry5ys, naudojamos naujos
echnologijos ( interaktyvi SMART lenta,
nteraktyviis ekranai, grindys, Bee Bot
:dukacines priemones, Silverlit Kickabot ir
iilverlit Square robotukai).

. Darbuotojq tarpusavio santykiai
;rindZiami bendravimo ir bendradarbiavimo
.ulttra. Suburta darb5ti, atvira naujovems
staigos bendruomene.

o Palaikomi ir kuriami nauji
endradarbiavimo ry5iai su socialiniais
artneriais.

o Gerinimas vaikq maitinimas
alyvaujant ES programoje ,,Sveikas maistas -
veikas vaikas".

o Mokymo(-si) s4lygq kiekvienam
endruomends nariui tobuleti suk[rimas ir
alaikymas, aktyviai dalyvaujama eTwinning
rojekto platformoje.

Galimybds GrOsm6s

(

s

o (iekvienas pedagogas ir
ukletojas gali kelti kvalifikacij4, atestuotis.
luolatinis ugdymo s4lygtt gerinimas. Galimybe
audotis IKT siekiant ugdymo kokybes.

o KtirybiSkai dirbti taikant ivairius
gdymo bUdus, metodus, technologij as.

o Bendrauti ir bendradarbiauti su
lcialiniais partneriais vykdant ivairius
roj ektus, akcij as, iniciatyvas.

o laikymas patraukliq ir
:iksmingq priemoniq, skatinandiq aktyvq
:imos dalyvavim4 ugdymo procese.

o Pritraukti ir efektyviai panaudoti 1,2 yo

gventojq pajamq mokesdio ir ES programos

lveikas maistas - sveikas vaikas" le5as.

o Pidejantis vaikq, augandiq
nepilnose Seimose arba taikoma atvejo vadyba,
skaidius.

o Jaune Seimq i5vykimas iuZsieni ir vaikq
palikimas laikinai seneliq globai.

. Blogejantis ikimokyklinio amZiaus
vaikq sveikatos indeksas.

o Ekonominis nestabilumas maLina
darbuotojq psichologini saugum4, motyvacij4.

o Lauko edukaciniq erdviq stoka
neuZtikrina galimybes tyrineti, eksperimentuoti,
pratgsti ugdomqji proces4 lauke.

o Pedagogq amZiaus didejimas (senejantis
kolektyvas, j aunq specialistq trukumas).

T

RATEGINIAI TIKSLAI

1. Uitikrinti kokybi5k4, efektyvq
inant Svietimo itraukti ir veiksmingum
'eikiams.

slo lgyvendinimo apra5ymas
Ugdymo proceso kokybes sieksimr

ymo programas orientuotas i vaikq prigimtinit
ybiSk4 ugdym4 kiekvienam mokiniui, ji siesir

kimokyklini ir prie5mokyklini ugdymq
, siekiant atitikties asmens ir visuomenEs

igyvendinant ikimokyklinio ir priesmokyklinio
poreikius, interesus bei gebejimus. UZtikrinsime
e su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu

t

)



traukusis ugdymas). Ugdymo proceso tobulir
aZangos ir istaigos veiklos kokybes isivertinim
eikloje ilvelgti ne tik rezultat4, bet ir pokydius
r analizuoti ir ieskoti modernesniq veiklos fon
,vus/globejus skatins dalyvauti ugdymo pro
gdymosi tikslus. Sekmingas bendravimas ir I

ikiamos paslaugos
:dagogai analizuos,
rolat tobulinsis, isi
rsipaZins su inovacijomis, sieks aukStesnds
ikiama logopedo pagalba. Bus nuolatos atnaujir
vZelyje,,Linelis" atitiks sanitariniq-higieninir
rp5elio-darZelio,,Linelis" programa laiduos r
rlitikos igyvendinim4, ugdymo kokybg, mier
gdymo poreikiq tenkinim4.

IRATEGINIU TIKSLV UT,DAVINIU IGY\

:ese, vertinti vaiko raid4, pasiekimus, numatyti
u Seima irodys, kad istaigoje
emociSkai ir fizi5kai saugts.
domesis ugdymo naujovemis,

us, informacines ir komunikacines technologijas,
<valifikacijos. Specialiqjq poreikiq vaikams bus
ama materi alind b aze. U gdymo si aplinka lopSelyj e -
I normq reikalavimus, bus saugi ir Siuolaiki5ka.
alstybes ir Alytaus miesto savivaldybes Svietimo
to gyventojq ikimokyklinio bei priesmokyklinio

ENDINIMO PRIEMONIU PLANAS

.1. Uidavinys. UZtikrinti ikimokyklinio ir pr
veiklos efektyvum4, ugdvmo proceso ivait

e5mokyklinio ugdymo programg vykdymq,
um4.

riemonOs pavadinimas Vertinimo kriterij lt Atsakingi
asmenYs

L65q Saltiniai
2022 m. 2023 m. 2024 m.

I

i

iimokyklinio ugdymo
oreikiq tenkinimas,
rpSelio-darZelio,,Linelis"
:imokyklinio ugdymo
rogramos,,Linelis" ir
Ltegruotq programq

;yvendinimas, pedagoginiq
rrbuotojq darbo
lmokejimas.

Vaikq, lankandiq
ikimokyklinio ug,
grupes, skaidius.
Dirbandiq pedago

darbuotojq skaidir

lymo

3iniq
s.

Direktorius SB
D

SB
D

SB
D

c

a

rie5mokyklinio ugdymo
lreikiq tenkinimas,
rieSmokyklinio ugdymo
:ndrosios programos
yvendinimas, pedagoginiq
rrbuotojq darbo
rmokejimas.

Vaikq, sekmingai

isisavinusiq
prieSmokyklinio
ugdymo programi
skai6ius.

Direktorius SB
D

SB
D

SB
D

I
r

rdagogq atestacijos
'ogramos vykdymas.

Atestuotq pedagol
procentas.

r+ Direktorius SB
D

SB
D

SB
D

I
k

:dagogq kvalifikacijos
:limas

Pedagogq,
dalyvaujandiq
kvalifikacijos keli
renginiuose 5 dier
per metus procent

no
as

rs.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

D D D

1 2.UZdavinys. Dieeti Siuolaiki5kas usdymo pr emones ir metodus.
I
a

gdymo priemoniq
naujinimas

Grupit1 aprflpin
ugdymo priemon€

mas
nis

Direktoriaus
pal'aduotojas
ugdymui

SB, I) SB, D SB, D

II
d

formaciniq techno [o gij q
egimas ugdymo procese

Kompiuterizuotq
darbo vietq skaidi S.

Direktorius SB, D SB, D SB, D



Jgdytiniq kulturines-
laZintines veiklos
rykdymas

Edukaciniq i5vyl
uZsiemimq skaid
per metus.

Q,

US

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

D D D

(

I

, Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos uZ

ikslo igyvendinimo apra5ymas
Siuo tikslu iiekiama sukurti h

op5elio-darZelio vidaus patalpq valym4, Sild.
rtvarkym4, iaidimo aikSteliq atnaujinimq);
zeikatos ugdymo programas. LopSelis-darZeli
'augai", dalyvauj a,,S augus eismo,, renginiuose,
rvenimo bUdo nuostatas; garantuoja lopSelio-
;dymo ir ugdymosi s4lygas. Lauko erdveje ir
:tuviq k., matematikos Ziniq gilinimo zonos.
leidZiami arba i5 dalies atleidZiami vaikai, vador
!-27 sprendimu Nr. T-64 patvirtintu ,,Mokesdi,
'ietimo istaigose, igyvendinandiose ikimokyklir
rraSu".

likrinimas.

igienines normas atitinkandi4 ugdymosi aplink4
rm4, ap5vietim4, vidaus remonto darbus; kiemo
rykdyti sveikatos prieZi[ros planq, prevencines
; 1,ykdo tarptauting prevencing program4 ,,Zipio
programoje - projekte ,,Sveikatiada,,, diegia sveiko
dafielio bendruomenes socialini saugum4, geras
engtos 2 lauko bibliotekos, poilsio zonos, dailes,
Nuo mokesdio uZ teikiam4 neformalqji Svietim4
aujantis Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2O2O-
r uZ vaikq i5laikym4 Alytaus miesto savivaldybes
rio ir prieSmokyklinio ugdymo programas, tvarkos

.1. Uidavinys. Uitikrinti vaiku socialini saur ume.

riemonds pavadinimas Vertinimo kriteri I Atsakingi
asmenYs

L65q Saltiniai

2022 m. 2023 m 2024 m.

rie5mokykliniq grupiq
rcialiai remtinq Seimq vaikq
emokamas maitinimas.

Vaikq, kuriems
paskirtas nemoka
maitinimas, skaid

nas
us.

Direktorius D D D

Iaitinimas organizuojamas
aliniu Svedi5ko stalo
rincipu.

Vaikq, kuriems iS

dalies kompensuc
maitinimo i5laido
skaidius.

jamor

,,

Direktorius SB SB SB

I

t
ocialiniq igfldZiq
rrmavimo, prevenciniq
rogramq vykdymas.

Vykdomq socialir

igUdZiq formavirr
projektq, prevenc
programu skaidiu

riq
o

nirl

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

KT KT KT

2.Uildavinvs. UZtikrinti sveika usdvmo anlir k4.
epedagoginiq darbuotoj q
rbo apmokejimas.
epedagoginio personalo
ralifikacijos kelimas

Nepedagoginiq
darbuotojq skaidir
Nepedagoginiq
darbuotojq,
dalyvaujandiq
kvalifikacijos k(
renginiuose, skaii

IS

limo
ius

Direktorius

Direktorius

SB

SB

SB

SB

SB

SB

inamojo remonto
ykdymas.

Atnaujintq patalpr
lauko erdviq skaii

t)

ius
Direktoriaus
pavaduotojas
fikiui

SB SB SB

a

\

rtalpq Sildymo,
r5vietimo, ry5io paslaugq,
rndentiekio ir
uralizacijos, atliekq
arkymo paslaugq tiekimo
rtikrinimas.

Laiku sumoketos
s4skaitos uZ pasla gas

Direktoriaus
pavaduotojas
[kiui

SB SB SB

I
r

ledicinines sveikatos
'lezlura

Darbuotojq sveikr
patikrinimas

os Direktorius SB SB SB

l
(

1

I

I
\



-auko svelkatinimo erdvirl
ntegravimas iugdym4

Lauko erdviq iki
skaidius

nmo Direktorius SB
KT

SB
KT

SB
KT

v'alstybes ir kitq valstybes valdyrnolygirl 1O;f
ir kitq uZsienio fondq paramos tesos (pS); tiirl

Vertinimo
kriterijaus

kodas

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas

ir mato vienetas

) 122-\jrt metq 2023-qjq metq 202a-\j\ metg

'-01-01
Mokiniq, lankandiq
ikimokyklinio ugdymo ir
prieSmokyklinio ugdymo
grupes lopSelyje-
dafielyje, skaidius vnt.

225 vaikai 225 vaikai 225 vaikai

STRATEGINIO VEIKL PLANO PROGRAMA

[gyvendinimo metai 2022-2024

Asignavimg valdytojas
(-ai), kodas

Alytaus lopSelio-dar
191054425

Zelio,,Linelis" direktore Stase Kasparavidiene,

Koordinatorius Alytaus lop5elio-d
ugdymui Diana Kirk

rZelio ,,Linelis" direktoriaus pavaduotoja
iauskiene

Vykdytojas (-ai) Alytaus lop5elio-dar: elio,,[,inelis" bendruomend.

Programos
pavadinimas

LopSelio-darZelio ,,L
programa ir PrieSmo
programa

nelis" ikimokyklinio ugdymo
:yklinio ugdymo bendroji Kodas

(0r-01)

Programos parengimo
trgumentai

Programa tgstine. Tq

su Lietuvos Resput
vykdoma politika ir
veiklos programa. ]

Programos parengin
miesto savivaldybes
ir prieSmokykliniam
besimokandios bendr

;iama - igyvendinti pradetus tikslus, susijusius
likos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos
A.lytaus miesto savivaldybes 2022 m. Svietimo
gyvendinti numatoma per 2022-2024 metus.
o argumentai - tobulinti ir tenkinti Alytaus
rendruomenes poreikius vaikq ikimokykliniam
rgdymui I op Selyj e-d arLelyj e,,Lineli s". Stiprinti
romends kult[ra.

Igalaikis prioritetas
pagal Alytaus miesto
trategini plEtros
llana)

Vie5qjq paslaugq k
sumani4, veikliE ir so

rkybes ir prieinamumo uZtikrinimas ugdant
lidari4 miesto bendruomeng.

iia programa
glvendinamas
staigos strateginis
ikslas

UZtikrinti kokybiSk
prieSmokyklini ugdy
veiksmingum4, sie

visuomends poreikiar

l, efektyvq ikimokyklini ir
n4 didinant Svietimo itraukti ir
<iant atitikties asmens ir
ls.

Kodas
(01)

)rogramos tikslo
rpra5ymas (tikslas,
rZdaviniai)

AtsiZvelgiant I Aly
prioritetus moderniz
skiriant fizinio aktyvr
kokybg, ypating4 den
bendruomeni5kumo,
ugdymui bei pedagog
Sekmingas ugdymo
reikia nuolat atnauji.
aprupintas bUtinomis

taus miesto savivaldybes Svietimo veiklos
uosime ugdymo aplinkq, iSskirtini demesi
mo, sporto aplinkai tobulinti; gerinant ugdymo
esi kreipiant sveikatingumo ir saugos ugdymui;
pilietiSkumo, tauti5kumo, etninds kultlros

4 tobulejimui.
procesas priklauso nuo materialines bazls, jq
rti ir stiprinti. Ugdymo procesas privalo b[ti
techninemis priemonemis.



D

D

Kitas svarbus veik
eigai ir gerai ugdy
Siuolaikinio gyver
technologijq sritys
pedagogams, todel
su inovacijomis, isir
teikiamomis galim'
kokybes gerinimo i
bUtina nuolat tobul
darbo patirtimi, a!
psichologine pagall
bendruomeng.

rnys, turintis it
no kokybei -
imo i5Sukiai,
r, nuolatine kaita kelia didelius reikalavimus
rrivalu kelti profesing kompetencij4, susipaZinti
avinti naujus ugdymo metodus, pasinaudotilKT
,bdmis. Siekiant nuolatinio pedagoginio darbo

Numatomas
programos

igrvendinimo
rezultatas

Sudarytos s4lygos,
(185) ir prie5mok
logopedo pagalba
komunikacijq sutril
darZelio vidaus ir
aktyvumas, bendruc
veikl4, formuojant
Siandienos pedagogr
kompetencrjq; 40 f
tolesniam mokymui(

teikiamas kokybi5kas ugdymas lkidkykttnio
,klinio (40) vaikams. Teikiama kvalifikuota
specialiqjq poreikiq vaikams su kalbos ir
imais (45 vaikai). EstetiSka, saugi, moderni
i5ores aplinka. Dides bendruomends nariq

meniSkumas, atsakingumas planuojant istaigosjos ivaizdi. Pedagogq kvalifikacija atitiks
i keliamus reikalavimus. Ugdytiniai igis ivairiq
rieSmokyklinio ugdymo ugdytiniq pasirengs
-si) mokykloje.

Susijg Lietuvos
Respublikos ir
ravivaldyb6s teisds
aktai

Lietuvos Respublikr

istatyrnas, Valstybin
paZangos strategija,,
Respublikos vaiko a

norma HN 75:201(
programq vykdymo t
miesto savivaldybes
teises aktai, Alyaus
lopSelio-darZelio ,,

,,Linelis"; prieSmoky

s konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietirno
: Svietimo 2013-2022 metq strategija, Lietuvos
,ietuva 2030*, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos
)saugos pagrindq istatymas, Lietuvos higienos

,,Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo
endriej i sveikatos saugos reikalavimai", Alytaus
t020-2022 metq Svietimo strategijos planas, kiti
lopSelio-darLelio,,Linelis" nuostatai, Alytaus
,inelis" ikimokyklinio ugdymo programa
ilinio ugdymo bendroji programa.

'iaus pavaduotoja ugdymui

iaus pavaduotoja tikiui

M4 Stase Kasparavidiene

Diana Kirkliauskiene

Birute Palevidiene

u
/
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