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2017-2019 METU STRATEGINIS PLANAS

1. IVADAS

Lop5elis-darZelis ,,Pasaka'' yraviesasis juridinis asmuo, pavaldus Alytarls miesto savivaldybes

tarybai, vykdantis nefonnalqji vait<q nuo 1 1t<i Z metq, ikimokyklini ir priesmokyklinf ugdym4'

lgyvendinalop3elio-darZeto liasaka;'ikimokyklinio ugdymo programos irPrie5mokyklinio ugdymo

bendrosios programos uZdavinius.
Aly'taus lop5elio-darZelio,,Pasaka" strateginio plano tikslas - uztikinti kokybiSk4 ugdym4 ir

tinkam4 ugdymo aPlink4.
Z0l7-201g metq strateginis planas parengtas siekiant efektyviai organizuoti istaigos veikl4,

gerinti ugdymo(si) kokybgJ sutelkti istaigos bendruomenes pastangas Svietimo pokydiams,

atitinkantiems Siuolaikiniit<imot<yklinio ir prie5mokyklinio ugdymo(si) samprat4, tikslingai naudoti

finansinius, materialinius ir intelektinius i5teklius.

Alytaus lopselio-darZelio ,,Pasaka'' 2017-2019 metq strateginis planas parengtas remiantis:

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos pa?angos strategija ,,Lietuva 2030*, Valstybine

Svietimo strategija 2Ol3-ZO2z metams, Alytaus miesto savivaldybes 2016-2018 metq strateginiu

veiklos planu, Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybeje organizavimo tvarkos aprasu,

lopSelio-darZelio,,Pasaka" nuostatais.

2. ISTAIGOS SITUACIJOS ANALIZE

2017 m. padidejus vaikq skaidiui lop5elyje-darLelyje, susidare geresnes s4lygos ugdymo

kokybes uZtikrinimui, kadangi istaigos fininsuojamos pagal mokinio krep5elio lesq naudojimo

metldiq. Mokinio krepselio tEsrlpat<antca ugdymo plano realizavimui: pedagogq darbo uZmokesdiui,

kvalifikacijos tobulinimui, paZintines veiklos organizavimui, ugdymo priemoniq ir Zaislq isigijim-ui'

Trgksta le5q sanitariniq-hi[ieniniq s4lygq gerinimui, vidaus ir i5ores aplinkos modernizavimui bei

kitoms paslaugoms. nuiinalstaigos r.,roru.ilu. Atliktatik daline (pakeisti langai ir ap5iltintas stogas).

Neefektyviai sprendZiama ikimokytlinio ugdymo pedagogq darbo uZmokesdio problema, per

maLi aptarnauj andio personalo atlyginimai.
iop5elis-darZelis visiSkai patent<ina miesto gyventojq poreikius, darLeli gali lankyi visi

norintys ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikai.



Vidinds aplinkos analizb:

Organizacind strukttrra
LopSelis-darZelis ,,Pasaka" yrabiudZetine istaiga, vykdanti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio

amZiaus vaikqugdym4. {staigoje veikia 11 grupiq: 3 ankstyvojo amZiaus,6 ikimokyklinio ugdymo,
2 prie5mokyklinio ugdymo. I5 viso istaig4 lanko 187 vaikai. Lop5elio-darLeho steigejas - Alytaus
miesto savivaldybes taryba. Lop5eliui-darLeliui vadovauja direktorius. Veikl4 koordinuoja du
pavaduotojai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir pavaduotojas flkiui. fstaigoje veikia savivaldos
institucij os : LopSelio- darLelio taryba ir Mokytoj q taryba.

LopSelio-darZelio bendruomeng sudaro: administracija, pedagogai, kitas personalas,

ugdytiniai, ugdyiniq tevai (globejai).

i,monirrl i5tekliai
{staigoje patvirtinta 41,24 etatq, i5 i+-21,74 pedagogq, 19,50 - nepedagoginio personalo.

Lop5elyje-darZelyje dirba22 kvalifikuoti pedagogai: i5 jq 15 aukletojq, 3 prie5mokyklinio
ugdymo pedagogai, 1 logopedas, 1 meninio ugdymo pedagogas. 3 pedagogai turi ikimokyklinio
ugdymo aukletojo metodininko, 13 - vyresniojo ikimokyklinio ugdymo aukletojo, 1 - logopedo
metodininko, 1 - muzikos mokytojo metodininko, 2 - ikimokyklinio ugdymo aukletojo
kvalifikacing kategorij4. 8 pedagogai igijg auk5tqii i5silavinimE, 14 - aukStesniji. Vadovai igijg
antr q q vador,rl kv al ifikacing kate gorij 4.

Lop5elio-darlelio personal4 sudaro 20 Zmoniq: vyriausiasis buhalteris, maitinimo
organizavimo ir higienos specialistas, 11 aukletolq pade1e1q, 3vrre.1ar, valytolas, emamoJo remonto
darbininkas, kiemsargis. Tai labai darb5tus ir darnus kolektyvas.

Planavimo sistema

{staigoje rengiami Sie dokumentai: Alytaus lop5elio-darZelio ,,Pasaka" 2017-2019 metq
strateginis planas, 2017 met''4 veiklos planas, 2016-2017 m. m. veiklos planas.

Ugdymo procesas lop5elyje-darlelyje organizuojamas pagal lop5elio-darZelio ,,Pasaka"
ikimokyklinio ugdymo program1 tr Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos
patvirtint4 Prie5mokyklinio ugdymo bendrqjq program4. Pedagoges nuo 2014 m. igyvendina
lop5elio-darZelio ,,Pasaka'' 2014-2018 metq sveikatingumo program4 ,,Augu didelis ir sveikas".
Prie5mokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo pedagoges ra5o metinius ir savaitinius veiklos
planus. Rengiami ir vykdomi projektai.

Pedagoges savo darbe remiasi etninio ugdymo gairemis ,,Po Tdvi5kds dangum", J.

Bakunaites Humanistinio vaikq ugdymo programa, Ikimokyklinio amZiaus vaikq saugios
gyvensenos igtdZiq ugdymo programa ir socialiniq igudZir+ ugdymo programa ,,Zipro draugai".

{staigos veiklos planavime aktyviai dalyvauja savivaldos institucijos, direktoriaus isakymu
sudarytos darbo grupes ir atsakingi asmenys.

Finansiniai i5tekliai
Lop5elis-darZelis finansi5kai savaranki5kas. Lop5elio-darZelio veikla finansuojama i5

Alytaus miesto savivaldybes biudZeto, valstybes biudZeto (mokinio krep5elio ir deleguotos leSos)

ir kitq finansavimo Saltiniq. Lop5elis-darZelis ,,Pasaka" turi paramos gavejo status4. Papildomos
le5os pritraukiamos gaunant remejq ir gyventojr+ pajamq mokesdio (GPM) 2Yo paramq. DarZelis
sekmingai naudojasi programq,,Pienas vaikams" ir Vaisiq vartojimo skatinimo mokyklose patama.

Ry5iq sistema, informacinds ir komunikavimo sistemos
Alytaus lopSelis-darZelis ,,Pasaka" naudojasi ivairiomis ry5iq priemondmis, naudoja

modernias technines irangas. lstaigoje yra 8 kompiuteriai, interaktyvi lenta,2 telefono abonentai,

3 kopijavimo aparutai, 4 spausdintuvai, idiegtas internetinis ry5ys LITNET. Naudojamasi
elektroninio paSto paslaugomis, mokiniq ir pedagogq duomenq bazemis. Bankq pavedimai,
vietiniai ir tarpiniai mokejimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankq intertretines
sistemas.



Pedagogq kambaryje ir saleje yra galimy
interneto ry5iu, interaktyvia lenta. Pedagogai gali greitai rrsirali-reikiam4 informacij4, naudotis
elektroninio pa5to paslaugomis, taip pat bent i5 dalies modernizuoti ugdymo proces4 (Slaitmeniniq
pamokeliq naudojimas ugdymo procese, kompiuteriniai lavinamiejl iaidimai, geiosios patirties
sklaida, informacijos tevams pateikimas ir kt.). Gereja p"dugogq glUe3imal naudotis
informacinemis technologijomis. 2 pedagogar 2016 m. yri d;lydvg i$.t rt turiniq fondq
paramos projekto ,,Alytaus regiono gyventojq kompiuterinio ra5tingumo ig[dZiq ugdyr.ras.:
kompiuterinio ra5tingumo mokymuose pagal ECDL Start.

Lopseliui-darLeliui nepakanka leSq greit senstandiai kompiuterinei irangai atnaujinti,
modernioms metodinems priemond:ms, nors pasiula yralabai didele.

Vaikq tevams ir miesto bendruomenei Zinios apie darZelio veikl4 skelbiamos interneto
lnklapyje www.alvtauspasaka.lt. Svetaines puslapis atnaujintas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vyriausybes 2011 m. gruodZio 21 d. Nr. 1480 nutarimu Del Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2003 m. balandLio 18 d. nutarimo Nr. 480 ,,Ddl bendrqjq reikalavimq
valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq interneto svetainems apra5o patvirtinimo,,
pakeitimu.

Sukurtas ir platinamas i informacinis lankstinukas.
Vidin6 kontrold (istaigos kokybes isirert

fstaigos veiklos kokybes isivertinim4 organiiuoja istaigos direktorius vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro putri.tirtu ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
vidaus audito metodika". {gyvendinant 2014-2015 metq strateginio plur,o tikslus ir uZdavinius

vadovavomes veiklos kokybes isivertinimo rezultatais.,,
fsivertinimo duomenis, atsiZvelgus i istaigos didZiausius privalumus ir trlkumus, naudojome

rengiant 2017-2019 metq strateginf plan4.

{staigoje veiklos prieliura vykdoma vadovaujantis lop5elio-darZelio ,,pasakao, Veiklos
prieZiflros otganizavimo tvarkos apra5u. PrieZi[r4 vykdo lopselio-da rLeliodirektorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui ir maitinimo organizavimo ir higienos specialistas. Kiekvienais mokslo
metais sudaromas veiklos prieZiDros
Paslekimal

Lopselyje-darLelyje sukurta jauki, esteti5ka, vaikq kuryb4, vaizduotg, saviraiSk4 skatinanti
aplinka, paremta lietuviq liaudies etnines kult[ros pagrindais. Puoselejant mlsq kraSto etning
kultur4, istaigoje ir uZ jos ribq aktyviai dalyvauja tevai, seneliai. Siekiant geriau paLintisavo kra5to
paprodius, Seimos vertybes, lopSelyje-darLelyje rengiamos vakaronds, Advento vakaraiir Velykq
Sventes. Dalyvaujant Sventese, dafielio bendruomenes renginiuose pristatoma savo kra5to kult[ra.

Gerinant ugdymo proceso kokybg, siekta ugdymo turini pad,aryti idomesni ir patrauklesni.
Atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa ir nuoseklus 

-kasdieninis 
veiklos' planavimas

palenkino grupes ir individualius vaikq ugdymosi poreikius. Ugdymo proceso organizavimui
teigiam4 itak4 dare vykdyti ivairls respublikiniai projektai, isitrarikimas i eTwininng projekting
veikl4.

Pagerejo teikiamq paslaugq kokybe. Pedagoges kvalifikacij4 tobulino dalyvaudamos
kvalifikacijos kelimo seminaruose, kursuos., *okyhuor". Dvi pldagoges igijo aukStesng
kvalifi kacing kvalifi kacij 4.

Pedagogai aktyviai dalinosi gerqJE pedagogine patirtimi per organizuotus seminarus. Visi
pedagogai savo darbe naudoja informacines komunikacines'technllogines priemones, taiko
inteiaktyvi4 lent4.

Siekiant Svietimo paslaugq prieinamumo, istaigoje tenkinami vaikq saugumo, sveikatos,judejimo poreikiai. {staigoje sukurta saugi ugdymo(si)"aplinka: kieme pa5alinti seni krtmai irmedliai' todel vaikai jaudiasi saugesni, aik5telese- nugriautos nefunkcionalios pavesin6s,
atnaujintos smelio deZes. [gyvendinama sveikatingumo programa ,,Augu didelis ir sveikas.,.
fstaiga dallvauja ES programoje ,,Vaisiq vartojimo skatiniiras ,rgiy*6 istaigose,, ir ,,pienasvaikams".



4

Pagalba
Lop5elis-darZelis ,,Pasaka" yra sename Dainavos mikrorajone, kuriame yranemaLai

bendrabudiq, Seimos daZniaumigruoja (gauna socialinius bustus, iSvyksta ikitas vietoves). {staig4
lanko 12 vaikq i5 socialiai remtinq Seimq, 24varka| esantys socialines rizikos Seimq iskaitoje.
Alyaus miesto savivaldybes administracijos Socialines paramos skyrius 6 priesmokyklinio
ugdymo grupiq vaikams skyre nemokam4 maitinim4. Mokesdio uZ maitinim4lengvata taikoma: 33
Seimoms - 100yo,12 Seimq - 50oA,4 Seimoms - 90%.

49 varkai turi kalbos ir kalbejimo sutrikimq, keletas vaikq - psichologiniq problemq, todel
jaudiamas specialiqiq pedagogq poreikis (psichologo). Lop5eli-darileli lankantiems vaikams,
turintiems specialiqiq ugdymosi poreikiq, rengiamos individualios ugdymo(si) programos,
teikiama logopedo pagalba.

3. MOKYKLOS STRATEGIJA

YIZIJA - [staiga, patraukli vaikui, patikima Seimos pagalbininke, kurioje darbuotojai
maksimaliai panaudoja savo kfirybines galias, ruoSdami vaik4 mokyklai.

MISIJA - KokybiSkai igyvendinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas,
puoseleti tautinf savitum4, siekiant iSsaugoti tautos tradicijas ir paprodius.

VERTYBES:
1. tauti5kumas ir pilietiSkumas;
2. kDrybi5kumas, i5radingumas ir iniciatyvumas;
3. partneryste, bendradarbiavimas ir pafineriSkumas ;

4. atvirumas kaitai, ie5kojimams, naujoms idejoms;
5. ugdymosi aplinkos puoselejimas ir saugojimas

FILOSOFIJA. Kiekvienas vaikas vienintelis ir nepakarlojimas.

SSGG ANALIZE:
Stipryb6s
- Tenkinamas gyventojq poreikis ikimokykliniam ir priesmokykliniam vaikq ugdymui(si). I istaig4
priimami visi norintys j4 lankyti vaikai.
- LopSelio-darZelio ,,Pasakaooprofilis - etnokultlrinis. Suformuotos savitos tradicijos, sukurta jauki
aplinka, siejama su tautos kult[ra.
- Ugdomoj i veikla organizuoj ama vadovauj antis Alytaus lop5elio-darZelio,,Pasaka"
ugdymo programa, kuri atitinka vaikq poreikius, tevq llkesdius.
- Lopselis-darZelis ,,Pasaka" yra prrpaLintas sveikat4 stiprinandia mokykla.

ikimokyklinio

- Gerinamas vaikq maitinimas dalyvaujant programose ,,Pienas vaikams" ir ,,Vaisiq vartojimo
skatinimas mokyklose".
- Teikiama kvalifikuota pagalba visiems specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikams, turintiems
kalbejimo ir kalbos sutrikimq.
- Vykdoma gerosios patirties sklaida mieste ir rajone.
- Vykdomas istaigos veiklos kokybes isivertinimas, analizuoj ami rezultatai, pasiekimai.
- Dirba kvalifikuoti, k[rybingi pedagogai (5 pedagogai turi igijg ikimokyklinio ugdymo aukletojo
metodininko, 13 - vyresniojo ikimokyklinio ugdymo aukletojo kvalifikacines kategorijas).
- Sudary,tos s4lygos pedagogams kelti savo kvalifikacij4.

igos veiklos vime dalyvauja bendruomene.



― BendradarbiⅢ ama Su Ddnavos ir DzikiiOS pagrindinemis mokyk10mis,Alytaus miesto
pcdagogine psicho19ginC tamyba,Jllrgio Kunこ ino vietta bibliOteka,Alytaus kraStotyros
lnllziaullli。

‐Kokybiζ ka inforrnactta apie iStaigO p五 statOma istaigOS intemeto svetainqe.
…Vykdoma pr● ektine veikla,realizu● ant grupiЧ  aukletaЧ indi、:11ualius gcbaimus.
SilpnybOs
‐B■ina istaigOs rcnovactta(nercmontuotos grupes,sanitarines patalpOs,nusideva9 baldai,

santechnika,netvarkinga elcktros instaliactta kclia papildOmus J“ CSёius,apsunkina personalo
darbl,mttina istaigos patrauklllmり 。
― Tl畑ksta leこЧ istaigOs vidaus patalpЧ  atnauJinimui(laiptinoms,kabinetll remontui bei uttd型

"alett irengimui grupese).
―LёSu StOka kompitlterinci lrangai ir modernioms metodinems pricmonems isigyti.
―Daug● a VaikЧ

 iも sOcialiai rcmtinЧ  gcimu・
― E)肛乞eli9 tvora neatitinka higienos nOrlnOs reikalaviin■

.

―T頁■〔sta p五emoniЧ kiemc:老 aidilnЧ  aikもtcli■,sporto invcntOriaus.
‐B■inas laukO smeliad■iЧ apdengimas,, 

 ́      r
GalimybOs                        ~
―Sumaを illti pr● cktini grupiЧ  skaiё i■ ir pagerinti sllygas vaikams,imOSiallt atskirus micgamuosius.

…Modcmizuoti ugdymo arJlinkl lsigttalt ugdymo priemoniЧ
.

―Tobulinti ikilnokyklinio ugdymo pedagOgЧ  kvaliflkaclJl,diegti nauJus ugdymo lnctOdus,lgytas
Zinias taikDti praktinac veikl● e.

‐Formuoti patrauklios istaigOs ivaiZdi:reklamuOti iStaigO illtemeto svetainae,orgallizuoti at宙
rЧ

durЧ dienas ir kitais blldais.
‐2%inansinOs paramos pallaudttimas ugdymo aplillkai gcrilati.
― Ugdyti pozityvll bendruomcnes poを i■1 l SVCika gyvcnSena ir aplinkOsaugini tlgdyml.
―G里1lmybe宙 sai bCndruOmcnci dalyvallti istaigos vciК 10S planⅣimc ir vcikldc,siilブ iidaas.
GresIIles                                                      ~
―Ma21alltis vaikЧ gimstamumas irこ eimЧ cmigracゴ a.

‐Didaantis socialiai remtinЧ
 ζcim■ skaiこ ius.

―Ⅳ〔aをinamas pareigybiЧ  ir etatu Skaiこius,tOdё l darbuotttalalS didaa darbo kl・ ll宙 s.

― Kasmet blogaa lopScliO― darZclio pttalpЧ ,lrcngimЧ ir p● cmoniЧ biklё .

―Maを i pedagogЧ  ir kito iStaigos pcrsondo atlyginimaiirncuを tikrinamas savalaikisiu iζ mOkaimas.

4. VEIKLOS PRIORITETAI
1. Ugdymo(si) ir prieZiuros kokybes gerinimas.
2. Saugios, tenkinandios vaikq poreikius, edukacines aplinkos bei darbo s4lygq sudarymas.

UZtikrinti kokybisk4 ugdym4 i; ;f,H*:'H#1ffi:^t
6. EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

s iekiant didinti veiklo s efektyvum4, lopselis-darzeri s pranuoj a:

1. Atnaujinti Alytaus lop5elio-darZelio,,Pasaka" ikimokyklinio ugdymo programQ.
2: Atnaujinti teises aktus, susijusius su ikimokykliniu ir priesmokykliniuugdymu.
3. Ie5koti ES struktflriniq fondq paramos istaigai.
4. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus vaikq veikloje, igyvendinant lop5elio-darZelio

,,Pasaka'o ikimokyklinio ugdymo programq ir Priesmokyklinio ugdymo bendrqj4 program4.
5. Informaciniq technologijq efektyvus panaudojimas, teikiant informacij4-tevams apie vaikq

ugdymg.

6. Nuolat besimokandios, bendradarbiauj andios, iniciatyvios bendruomenes k5rimas.
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LOPSEL10‐ DARttEL10,,PASAKA“ IKIIⅦOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA IR
PRIESⅣ10KYKLIN10 UGDYⅣ10 BENDROЛ PROGRAⅣIA

PROGRAMOS APRASYⅣ IAS

STRATEGINIS TIKSLAS
UZtikrinti kokybi5k4 ugdym4 ir tinkam4 ugdymo aplink4.

Strateginio tikslo apra5ymas:
Bendradarbiaujant su Seima, sieksime uZtikrinti kokybi5k4 ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo,
atitinkanti vaiko poreikius, vykdymE. Sudarysime optimalias ugdymo(si) s4lygas, kurti ir igyvendinti
ugdymo modelius, orientuotus i vaiko prigimtiniq galiq pletojim4. Lanksdios tevq informavimo,
ftraukimo i istaigos gyvenim4 formos stiprins abipusi supratim4 ir pasitikejim4, palengvins pedagogq
darbE, suteiks abiem pusems naudingq Ziniq.

Sudarysime galimybg pedagogams ir kitiems bendruomenes nariams tobulinti kompetencij4
kursuose, seminaruose, kitq Lietuvos miestq, Saliq ikimokyklinese istaigose, kas leis isisavinti naujus
darbo metodus, informacines ir komunikacines technologijas, susipaZinti su inovacijomis ir jas diegti
darbe' Pletosime projekting veikl4, pritaikant pedagogrl gerqEpatirti. Bendradarbiaujant su Lenkija
ir Alytaus miesto, bei Alytaus apskrities lopSeliai-darZeliais, igyvendinsime projekt4,,Btk aktyvus -
b[si sveikas".

Sieksime uZtikrinti vaikq socialini ir psichologini saugum4. Vaikq ugdymo s4lygos lopselyje-
datlelyje turi atitikti Lietuvos higienos norrnos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo programq bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" reikalavimus, ugdymo aplinka privalo
buti saugi ir SiuolaikiSka.

Biudttetiniai metai 2017…201 9 1nctai

Asignavimq valdytojas
(-ai), kodas

Alytaus lopSelio-darZelio .,Pasaka" direktore Nijole Baniene,

fstaigos kodas 19 10527 5 5

Vykdytojas (-ai) Alyaus lop5elio-darZelio,,Pasaka" bendruomend.

Programos pavadinimas
Lop5elio-d arZelio,,Pasaka" Ikimokyklinio ugdymo programa ir
Prie5mokyklinio ugdymo bendroji programa.

Programos
parengimo
argumentai

Programa tEstine. Tgsiama - fgyvendinti pradetus tikslus, susijusius
su Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos vykdoma
politika ir Alytaus miesto savivaldybes 2017 m. ivietimo veiklos
programa.

Programos parengimo argumentai - tenkinti Alytaus miesto
gyventojq poreikius ikimokykliniam ir prie5mokykliniam vaikq

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Alytaus miesto
strategini pldtros plan4)

Vie5qiq paslaugq kokybes ir prieinamumo uZtikrinimas, ugdant
sumani4, veikli4 ir solidariq miesto bendruomeng

Sia p.og.a*,
igyvendinamas istaigos
strateginis tikslas

UZtikrinti kokybi5k4 ugdym4 ir tinkam4 ugdymo aplink4
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7. STRATEGINIS TIKSLo IR UZDAvINIU IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANAS

1.1.磁 da宙 nys― Teikti ko町 biζ kaS ikimOttlclinio ir priegmo町 kliniO ugdymo paslaugas.

Priemonds pavadinimas Vertinimo kriterijai Atsakingi
asmenys

LOこ u Saltiniai贅

2017
m.

2018
m.

2019
m.

1.1.1. Sudaryti s4lygas

ikimokykliniam vaikq
ugdymui.

Tenkinami vaikq (158),

lankandiq ikimokyklinio
ugdymo grupes lop5elyje-
darLelyje,,Pasaka", poreikiai.

Direktorius ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

1.1.2.Uttihinti

pricgrnokyklinio ugdymo

prlclnalnuml.

Tenkinami vaikq (29), lankandiq
prieimokyklinio ugdymo grupes

lop5elyj e-d arlelyje ,,Pasaka",
poreikiai.

Direktorius ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

1 . 1.3.Sudary'ti s4lygas
pedagogams ir kitiems
darbuotojams dalyvauti
kvalifikacijos kelimo
renginiuose ir
projektuose pagal
pasirinktas programas.

Darbuotoj q, dalyvavusiq
kvalifikacijos kelimo
renginiuose, skaidius (25 asm.),

dalyvavusiq tarptautiniuo se

renginiuose (4 asm.).

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Ｄ

ＥＳ

D D

1. 1.4. Skatinti pedagogus

atestuotis auk5tesnei
kvalifi kacinei kate gorij ai.

Pedagogq, igijusiq
ikimokyklinio ugdymo aukletoj o

metodininko kvalifikacinE
kategoriia, skaidius, 2 asm.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

1. 1.5. Aprflpinti grupes

metodine, groZine

literatDra.

{sigyta vaikq groZines

literat[ros, enciklopedij q,

paZintiniq knygeliq i 3 gruPes ir
metodini kabinet4.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

D D D

1.1.6. Organizuoti

ivairius edukacinius,
paZintinius, kultfirinrus
renginius.

Organizuota vaikams edukaciniq

programq, spektakliq, konkursq,

ekskursijq skaidius (8 vnt.).

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

D D D

1.1.7.Vykdメ i IKT ir

intcmcto svctainOs

prlezlllrQ.

Informacija nuolat atnaujinama ir
papildoma istaigos interneto
svetainej e www. alytauspasaka. lt,
vykdoma prieZiDra 8 kompiuteriq.
5 spausdintuvq, 3 kopijavimo
aparatu.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

D D D

1.1.8.Turtinti vaikq
ugdymo aplink4 ugdymo
priemonemis.

Vaikq ugdymo aplinkos

papildymas ugdymo

priemondmis : Zaislais,

ra5tinemis, dailes, muzikos

priemonemis (1 1 grupiq).

f)irektoriaus
pavaduotoja
ugdymui

D
KT

D
KT

D
KT

1. 1.9. Sudaryti s4lygas
vaikq, turindiq kalbej imo
ir kalbos sutrikimq,
darbui pagal

Suteikta logopedo pagalba 49

vaikams, turintiems kalbejimo ir
kalbos sutrikimq, vykdomas

bendradarbiavimas su Alytaus

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

ＳＢ



individualias ugdymo
programas.

pedagogine psichologine

tarnyba, Vaiko teisiq apsaugos

tarnyba.

1.1.10.Vykdyti iStaigos

veiklos kokybOs

iS市Crtiniml.

Atliktas istaigos veiklos kokybes

pasirinktq sidiq isivertinimas.

Direktorius ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

1.2.Uttdavinys… Kurti saugil,funkCiOnalia ValkЧ  ugdymo(si)edukaci n9apl 墜

1.2.1. U Lsakyti proj ekt4

!staigos vidaus ir iSores

rekonstrukcijai

Paruo6tas iStaigos vidaus ir

iもOres rekOnstrukcttoS pr可 cktai

(15,O ttlkst.Eur.).IStaigai bitina

renovacila.

Direktorius SB SB

1.2.2.Sllremontuoti

vaikЧ tualetus―

prausμlas.

Suremontuoti, higienos nornos

reikalavimus atitinkantys, vaikq

tualetai-prausyklos, 7 vnt. (52,5

tukst. Eur.).

E)irektorius,

Dircktorlalls

ylvaduot輌 a

ikiui

SB SB

1.2.3.Suktlrti iStaigos

cdukacines lauko

aplinkas,atnttinti Vai●

Йaidimu alkもteles.

Bendradarbiauj ant su Lenkij os

Suvalkq miesto ir Alytaus
miesto lopBeliais-darZeliais

igyvendintas proj ektas,,BDk
aktyvus - btsi sveikas".
LopSelio-d arlelio kieme irengtos
edukacines erdves, papildyta
sportiniq priemoniq, 20 vnt.
(30.0 tflkst. Eur.).

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

ES KT KT

1.2.4. Suremontuoti
grupiq virtuveles,
indaujas.

Suremontuotos 5 virluveles. E)ircktorius,

Dircktorlaus

pⅣaduotaa
ikiui

SB

1 .2.5. Atnaujinti vaikq
baldus grupese.

fsigyta staliukq i grupes, 22 vnt.,
kedudiq, 88 vnt. (7,0 tlkst.
Eur.).

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotoja
usdymui

Ｄ

ＫＴ

Ｄ

ＫＴ

ＳＢ

Ｄ

1.2.6. Aptverli darZelio
teritorij4 tvora.

LopSelio―darをelio kiemas

aptvertas t■
70ra,atitillkanこ ia

higienos normos rcikalaviFnuS,

(20,O ttlkst.Eur.).

Dircktorius,

Dirclctorlaus

pavaduottta

■kiui

SB

1.2.7.AtnauJlnti

virtuvOlitl spilltas¨

inda司 as.

Atnauj intos virtuveliq spintos-
indaujos, 6 vnt. (8,8 tukst. Eur.).

Direkto五us,

Dircktorlaus

pavaduona
■kiui

SB

1.3.Uttdavinys‐ /ヽykidyti sveikatos stiprinimo politikos strategijl lst lalgoJe。

1..3.1. {gyvendinti
paramos programas

,,Pienas vaikams'o ir
,,Europos vaisiq
vartojimo skatinimo
mokyklose".

Paramos programU,,Pienas
vaikams" ir,,Europos vaisiq
vartojimo skatinimas
mokykloje" ddka pagerej gs

vaikq maitinimas, mityba
papildyta pieno produktais,
vaisiais.

Direktorius,
Maitinimo
organizavimo
ir higienos
specialistas

ＥＳ

ＶＢ

ＥＳ

ＶＢ

ＥＳ

ＶＢ



1.3.2. Papildlti sporto
salg sportiniu
inventoriumi.

Bus igyvendinamas projektas su
Lenkija, siekiant stiprinti vaikq
sveikat4. Sporto sale bus
papildl.ta sportinemis
priemondmis, 200 vnt. (4,0
tlkst. Eur).

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

ES D D

1.3.3. |gyvendinti
lopSelio-darZelio

,,Pasaka" sveikatingumo
programQ,,Augu didelis
ir sveikas".

{gyvendinta lopSelio-d arLelto
sveikatingumo programa,
pagerejg vaikq sveikos
gyvensenos iprodiai ir igudZiai.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

1.4. UZdavinys - UZtikrinti s6kming4 istaigos funkcionavim4.
1.4.1. Laiku apmoketi
Sildymo, elektros,
vandens teikimo, ry5iq ir
kt. paslaugas.

Apmoketos Sildymo, elektros,
vandentiekio, rySio ir kitos
paslaugos.

Direktorius,
vyr.
buhalteris

SB SB SB

1.4.2. Oryanizuoti
kokybi5k4 vaikq
maitinim4.

Organizuoj amas kokybi5kas
maitinimas 1 87 vaikams.

Direktorius,
Maitinimo
organizavimo
ir higienos
specialistas

SB SB SB

1.4.3. ISmoketi
darbuotojams darbo
uZmokestf ir socialinio
draudimo imokas.

Darbuotojq skaidius, kuriems
laiku i5mokamas darbo
uZmokestis,42 asm.

Direktorius,
vyr.
buhalteris

ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

ＳＢ

Ｄ

Numatomas programos igyvendinimo rezultatas:
o KfirybiSkas Alytaus lopSelio-darZelio .,Pasaka" ikimokyklinio ugdymo programos ir

Bendrosios prieSmokyklinio ugdymo(si) programos igyvendinimas.
o Teikiamos kokybiSkos ugdymo paslaugos 158 ikimokyklinio ir 29 prie5mokyklinio amZiaus

vaikams.
o Padides pedagogq profesine kompetencija ir suinteresuotumas dirbti geriau.
o fstaigos veiklos kokybes fsivertinimo i5vados leis tobulinti veiklos planavim4, numatyti

bUdus darbo kokybei gerinti.
o Vykdomas istaigos ugdymo aplinkos modernizavimas.
o Visuomenei bus pateikiama kokybi5ka informacija apie ikimokyklini ir prieSmokyklini

ugdym4 bei teikiamas paslaugas lop5elyj e- darLelyje,,Pasaka".
o Sekmingai vykdomas korekcinis darbas su 49 vaikais, turindiais kalbejimo ir kalbos

sutrikimq.
o Vaikams sudarytos saugios ir sveikos ugdymo(si) s4lygos, pageres materialine istaigos baze.
o {gyvendinta lopSelio-darZelio,,Pasaka" sveikatingumo programa.
. PagraLejusi, estetiSka, saugi, moderni visa darZelio aplinka, pagerejgs jos fvaizdis.
o UZtikrintas sekmingas istaigos funkcionavimas.

Stebdsena ir atsiskaitymas uZ rezultatus.
LopSelio-darZelio strateginio veiklos plano igyvendinimo stebesen4 vykdo lop5elio

darLeho administracija, strateginio plano rengimo darbo grupe.
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Strateginioveiklosplanostebesenairvertinim
metu ir visais lygiais. Strateginio veiklos plano anahze vykdoma kart4 per metus, tikslq
igyvendinim4 ivertinant pagal i5 anksto nustatytus vertinimo kriterijus. Analizes rezultatai
aptatiami metodines grupes pasitarimuose, mokytojq tarybos posedZiuose ir pristatomi lop5elio-
darZelio tarybo s posedyj e.

Strateginio veiklos plano uZdaviniai ir priemonds gali bfrti papildomi ir keidiami kasmet.
Su strateginio plano vykdymo rezultatais ir numatomais pakeitimais supaZindinama lop5elio-
darLelio bendruomend kasmet, mokslo metq pabaigoje.

Direktore

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vyr. buhalteris

Nijole Baniene

Sigute Ramanavidirrte

Vijole Bernatavidiene



2017-2019 metЧ strateginio plano programos pavadinimas
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21 Ikimokyklinio ir prielmokyklinio ugdymo flrogrxma
Pagerinti ikimokyklinio ir prieimokyklinio ugdymo kolrabg, modernizuojant ugdym<{si} aplink4, pl6tojant
profesines pedagoglt kompetencijas

Vaikq nuo tr iki 7 metq
skailius

tkimokykiinio ir prie5mokyklinio ugdymo finansavimas ir priezitrra Produk,o rodiklis

Sudavti sllygぉ

ikimoけklillial■ valkЧ

uSdymui

SB 87_5 88_0 88,0 Vaikq. iankanciq ikimo$klinio
ugdyrno grupes lopSeli,je-

darielyje skailius, asm.

I) i38,7 138,7 101,8 140、 0 140、 0

VB
口
』

KT

II rriso: 226,2 226.2 168,6

UZtikrinti pric5urolrl'klinio
ugdymo prieinamum4

SB Vaik1. larricaniiu
prie5mokyklinio ugdymo grupesD 25,0 25,0

VB lopユ :轟 c¨dattCl,C Skaitius,
いＬ

KT

I5 viso: 44,0

Uttikintiよ il・|●、とH■ ね

ugdン鳴o aplinkosヽ laittml

ｎ
” 235,2 235、 2 982 235.6 235.6 Alytaus lopSclis― dariclis

・Pasaka・,vntD

VB 1,2 1,2 l,2

ES

KT

Iζ 宙so: 239“

507,7

239,4

307,7

98ュ

298,2

239,8 239β

15 riso nidaviniui: 511,8 511,3

507,7 507,7 2,3.2 511.8 511.8

I5 viso programai: 507,7 507.7 298β 511,8 511,8

23 Nemokamas mokiniq maithimas
Uitikrinti nemokamq mokiniq maitinima istaiqoie Rezultato rodimis

I,{emokamo Eokini{ meitinima finansavimas ir prbfiEra Prodllkto rodiklis

Mokinius nemokamai SB Vaikq, gaunandiq nemokam4

'-c,ri-i'--* "t.^':,,,. .'.-
6 6 6

D 1.9 1.9

VB

ES

KT

I3 viso: 1,9

1,9

,9

Iも 、電
"uを

davilliui: t9 lρ

Iこ viso t]懸 IIli: 1.9 9

I5 viso programai: 1, 1, ,9

Betrdras l65q poreikis ir numatomi finansayimo Saltiniai
E廿

EkonomirCs kl8silikacijos grupCs
2017晰Ч

nietu l薇 リ
pr● ektas

2013哺Ч
lnetu lよ リ
prolektas

201%嗜 彎

met撃 ほ Ч

prolekt,s

1. l5 vim leiq poreikis: 5鳴6 513,7 513,7

1.1.:も laidoms,ヽ jЧ : 509,6 513,7 513,7

1 1 l dalboし 之ilookesこ iui 298,2 302_3 302,3

1.2. turtui isi$/ti

l, Finansavimo ialtinisi: SS、6 513,7 513,7

l. Saviv*ldybls !c!cs, ii risc: 505,4 5鰺´ まり,S

l. l. Savivaldl'b€s biud"elo l6dos {SB) 341,0 342_6 342,6

2.1.2. Dotacijos iS valstybes k kiq valstybes

valdymo lygiq (D) 164、 4 166,9 166,9

1.2. Valsrybs biudieto lels {VB) 1,2

2_3_■ urOpOs SttungoS ir■ i"む沐烙n10お壼8■

oaramos Iま os(ES)

!"4, Kitq isltiriq !e!os{ liT} 2` 2`

Direktore
V"'"riaus i o.i i b uha I tere

NJolё Banicnё

V尋 01ё Bernataviё ienO

|■


