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ALYTAUS LOPSELTO-DARZELIO,,PASAI(,{"

2022-2024 -UJU METU STRATEGINIS PLANAS

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYdIAI

MISIJA - KokybiSkai igyvendinti ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas, puoseleti

tautini savitum4, siekiant i5saugoti tautos tradicijas ir paprodius.

YTZI;IA- [staiga, patraukli vaikui, patikima Seimos pagalbininke, kurioje darbuotojai maksimaliai
panaudoja savo ktirybines galias, ruo5dami vaik4 mokyklai.

VERTYBES

1. tauti5kumas ir pilietiSkumas;
2. augimas - aktyvus tobulejimas;
3 . partneryste, bendradarbiavimas ir partneri5kumas;

/^ 4. atvirumas pokydiams, ie5kojimams, naujoms idejoms;
5. ugdymosi aplinkos puoselejimas ir saugojimas.

YEIKLOS PRIORITETAI

1. Stiprinti tautini ir pilietini tapatum4, didinti kultiiros svarbq ir bendruomenes k[rybingumq.
2. Saugios, tenkinandios vaikq poreikius, edukacines aplinkos bei darbo s4lygq sudarymas'

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDIMMO KRYPTYS

1. Salygq sudarymas istaigos bendruomenei konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti.

2. Teises aktq, susijusius su ikimokykliniu ir priesmokykliniu ugdymu, atnaujinimas.

3. ES struktflriniq fondq paramos istaigai ie5kojimas.
4. Inovatyviq ugdymo metodq taikymas vaikq veikloje, igyvendinant lop5elio-darZelio

,,Pasaka" ikimokyklinio ugdymo programQ ir Priesmokyklinio ugdymo bendr4jq programQ.

5. Vadovq ir mokytojq kvalifikacijos tobulinimas, bendryjq kompetencijq pletojimas.



II. STRATEGINIU TIKSLU IR PROGRAMU IGYVENDINIMAS

YEIKLOS KONTEKSTAS

I5orind aplinkos analwb:.

Politiniai veiksniai
Lop5elis-darZelis ,,Pasaka" yra viesasis juridinis asmuo, pavaldus Alytaus miesto

savivaldybes tarybai, vykdantis neformalqjivaikq nuo 1 iki 7 metq ugdym4.
Alytaus lop5elis-darZelis ,,Pasaka" savo veikl4 grindlia vadovaudamasis Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Valstybine Svietimo 2013-
2022 m. strategija, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Vaiko teisiq konvencija,
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Alytaus miesto savivaldybes
tarybos sprendimais, Savivaldybes administracijos direktoriaus ir Svietimo ir sporto skyriaus
vedejo patvirtintais dokumentais bei lop5elio-darZelio,,Pasaka" nuostatais.

Ekonominiai veiksniai
Lop5elis-darZelis finansi5kai savaranki5kas. Lop5elio-darlelio veikla finansuojama i5

Alytaus miesto savivaldybes biudZeto, valstybes biudZeto (mokinio krep5elio ir deleguotos le5os)

ir kitq finansavimo Saltiniq. Mokinio krepSelio le5q pakanka ugdymo plano realizavimui: mokytojq
darbo uZmokesdiui, kvalifikacijos tobulinimui, paZintines veiklos organizavimui, ugdymo
priemoniq ir Zaislq isigijimui. Tr0ksta leSq sanitariniq-higieniniq s4lygq gerinimui, vidaus ir i5ores

aplinkos modernizavimui bei kitoms paslaugoms. B[tina istaigos renovacija. Atlikta tik daline
(pakeisti langai ir ap5iltintas stogas).

LopSelis-darZelis ,,Pasaka" turi paramos gavejo statusq. Papildomos le5os pritraukiamos
gaunant remejq ir gyventojq pajamr+ mokesdio (GPM) 1,2Yoparumq.

Neefektyviai sprendZianaaptarnaujandio personalo darbo uZmokesdio problema.

Socialiniai veiksniai
Pandemija, migracija, bedarbyste, vis didejantis vaikq skaidius i5 nepilnq, socialiai remtinq

bei socialines rizikos Seimq, tai pagrindiniai socialiniai veiksniai itakojantys ikimokyklini ugdym4.
Lop5elis-darZelis ,,Pasaka" yra sename Dainavos mikrorajone, kuriame yra nema};u

bendrabudiq, Seimos dainiaumigruoja (gauna socialinius btistus, i5vyksta ikitas vietoves). [staig4
lanko 16 vaikq i5 Seimq, kurioms inicijuojami atvejo vadybos procesai ir teikiamos socialines
paslaugos. Alytaus miesto savivaldybes administracijos Socialines paramos skyrius 39

prie5mokyklinio ugdymo grupiq vaikams skyre nemokamus pietus. Mokesdio uZ maitinim4
lengvata taikoma: 23 vaikams - 100oh,21 vaikq - 50%.

Technologiniai veiksniai
Visiems mokytojams sudaryta galimybe naudotis kompiuteriais su interneto rySiu. { visas

grupes, saleje, logopediniame kabinete nupirkti kompiuteriai. Mokyojq kambaryje ir saleje yra
galimybe visiems pedagogams naudotis interaktyviomis grindimis, interaktyvia lenta,

projektoriumi. Prie5mokykliniq grupiq mokytojai ugdymo procese su vaikais naudoja plan5etinius

kompiuterius. Mokytoj ai gali greitai susirasti reikiam4 informacij4, naudotis elektroninio pa5to

paslaugomis, taip pat bent i5 dalies modernizuoti ugdymo procos4 (skaitmeniniq pamokeliq
naudojimas ugdymo procese, kompiuteriniai lavinamieji Zaidimai, gerosios patirties sklaida,

informacijos t6vams pateikimas ir kt.). Gereja mokytojq gebejimai naudotis informacinemis
technologijomis.

Lop5eliui-darZeliui nepakanka le5q greit senstandiai kompiuterinei irangai atnaujinti,
modernioms, interaktyvioms priemonems.

Vidin6 aplinkos analizb:

Bendra istaigos situacija
Lop5elis-darZelis ,,Pasaka" yrubiudZetine istaiga, vykdanti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio

 



n

amZiaus vaikq ugdym4. [staigoje veikia 1 1 grupiq: 3 ankstyvojo amZiaus, 6 ikimokyklinio ugdymo,
2 priesmokyklinio ugdymo. I5 viso istaigq lanko 201 vaikas. Lop5elio-darilelio steigejas - Alytaus
miesto savivaldybes taryba. Lop5elis-darZelis nevisi5kai tenkina miesto gyventojq poreikius.

Trfiksta vietq vaikams i ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo grupes.

Valdymo schema
Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius. Veikl4 koordinuoja du pavaduotojai: direktoriaus

pavaduotojas ugdymui ir pavaduotojas tikiui. [staigoje veikia savivaldos institucijos: Lop5elio-
darZelio taryba ir Mokytojq taryba.

Lop5elio-darilelio bendruomeng sudaro: administracija, mokytojai, kitas personalas,

ugdytiniai, ugdytiniq tevai (globej ai).

[staigoje patvirtinta 44,5 e,tatai, i5 jq - 22,5 mokytojt4,22,0 - nepedagoginio personalo.

Lop5elyje-darilelyje dirba 20 kvalifikuotq mokytojq: i5 jtl 15 ikimokyklinio ugdymo
mokytojq, 3 prie5mokyklinio ugdymo mokytojai, 1 logopedas, I meninio ugdymo mokyojas. 5

mokytojai turi ikimokyklinio ugdymo aukletojo metodininko, 11 - vyresniojo ikimokyklinio
ugdymo aukletojo, I - logopedo metodininko, 1 - muzikos mokytojo metodininko, 1 -

ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacing kategorij4. 5 mokytojai igrjg auk5tqii i5silavinim4,
15 - auk5tesniji.

LopSelio-darZelio personal4 sudaro 22 Zmones: maitinimo organizavimo ir higienos
specialistas, ra5tines administratorius, 11 mokytojq padejejq, 3 mokytojq padejejai (SUP), 3

virejai, skalbejas-valytojas, einamojo remonto darbininkas, kiemsargis. Tai labai darbStus ir darnus

kolektyvas.

Planavimo sistema

{staigoje rengiami Sie dokumentai: Alytaus lop5elio-darZelio ,,Pasaka'' 2022-2024 mett4

strateginis planas, 2022 met1 veiklos planas, 2021-2022 m. m. veiklos planas.

Ugdymo procesas lop5elyje-darlelyje organizuojamas pagal lop5elio-darZelio ,,Pasaka"
ikimokyklinio ugdymo programq,,Augu su pasaka" ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministerijos patvirtintq Priesmokyklinio ugdymo bendrqj? program4. Prie5mokyklinio
ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos naudojasi elektronine sistema ,,MEsq darZelis".
Rengiami ir vykdomi projektai: tarptautiniai eTwinning projektai, taikomas ugdymo metodas

STEAM vaikq veiklose. Priesmokyklinio ugdymo mokytojos organizuodamos veikl4 vaikams

naudojasi priemoniq komplektu OPA PA.
Mokytojos savo darbe remiasi etninio ugdymo gairemis ,,Po Tevi5kes dangum'.,

Ikimokyklinio amZiaus vaikq saugios gyvensenos igtidZiq ugdymo programa, socialiniq igfldZiq
ugdymo programa ,,Zipio draugai", socialinio-emocinio ugdymo programa ,,Dramblys" ir
Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos programa.

|staigos veiklos planavime aktyviai dalyvauja savivaldos institucijos, direktoriaus isakymu
sudarytos darbo grupes ir atsakingi asmenys.
Svietimo stebOsenos sistema

Lop5elio-darlelio piehiira grindhiama iSores ir vidaus norminiq teises aktq nustatyta
tvarka. Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagaL kuriuos vykdoma veiklos prieliira, yra darZelio
nuostatai, darbo tvarkos taisykles, pareigybiq apra5ymai. Ugdymo proceso ir pedagogines veiklos
prieZilr4 vykdo lop5elio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Analizuojamas
ugdymo turinio veiksmingumas, aptariami ugdymo turinio planavimo ir igyvendinimo klausimai,

ivairtis koregavimo bfdai, siekiama ugdymo fo*r;, biidq ivairoves. Susitariama del pasiekimq ir
paZangos vertinimo bendrqjq principq bei kriterijq. Tai leidlia uZtikrinti ugdomojo proceso

analizg, inicijuoti btrtinus pokydius.
Pedagogines prieZitiros rezultatai aptariami mokytojq tarybos posedZiuose, metodines

grupes pasitarimuose, mokytojq susirinkimuose. Direktoriaus pavaduotojas fikiui kontroliuoja
aptarnauj andio personalo darb4, lop5elio-darZelio aplinko s b0klg.

Lop5elio-darLelio bendruomene vykdo veiklos kokybes isivertinim4 ir rengia

rekomendacijas lop5elio-darZelio veiklai tobulinti. {staigos veiklos kokybes isivertinim4
organizuoja istaigos direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo lr mokslo



ministro patvirtinta ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika". Lop5elio-
darZelio direktorius kiekvienq kalendoriniq metq pradlioje Lop5elio-darielio tarybu pristato

praejusiq metq istaigos veiklos ir lesq panaudojimo ataskait4 bei istaigos veiklos tobulinimo gaires

ir biudZeto leSq paskirstymo plan4 einamiesiems metams.

Kiekvienais mokslo metais sudaromas veiklos prieZifrros planas.

Ugdymosi aplinka
Lop5elyje-dafielyje sukurta jauki, esteti5ka, vaikq kiiryb4, vaizduotg, savirai5k4 skatinanti

aplinka, paremta lietuviq liaudies etnines kultfiros pagrindais. Grupese pakanka priemoniq vaikq
kompetencijoms ugdyti, savaranki5kai veiklai. Vyrauja priemones, skatinandios vaiko pasaulio
paZinimo bUdus (Ludimai, priemones - tyrinejimams, bandymams, eksperimentavimui).

Naudojamos Siuolaikines technikos priemonds: interaktyvi lenta, interaktyvios grindys,
projektorius, plansetiniai kompiuteriai, edukacines bitutes ir kt. Sudarytos s4lygos, kad vaikas
galetq veikti ri"rras ir su grupe.l.eng"*e sendaikdiq kampeli. dia galima aptikti ivairiq senoviniq
namU apyvokos daiktq.

Darlelyje vaikq laukia: gerai irengta sporto, muzikos sale, Zaidimq kambarys, logopedinis
kabinetas.

Sudarytos palankios s4lygos vaikams, jq asmenybes sklaidai tobuleti, realizuoti save

ivairioje aplinkoje. DarZelio kieme, igyvendinus projekt4 su Lenkija ,,B[k aktyvus - bUsi

sveikas", irengta moderni krep5inio-futbolo aik5tele. Sudarytos s4lygos vaikq frzinian, aktyvumui
skatinti. Lop5elio-darilelio kieme irengtos edukacines erdves, sale papildyta sportinemis
priemonemis.

Tai vienas seniausiq darZeliqmieste, dalinai renovuotas: pakeisti langai, pefiaLfias fasadas,

suremontuoti grupese vaikq tualetai-prausyklos, virtuveles, pakeistos vaikq loveles. DarZelio
teritorija aptvefia saugia tvora, atitinkandia higienos norrnos reikalavimus. Grupese atnaujinti
vaikq baldai, Zaislai, priemones. Kiekvienos grupes aplinka savita, tikslinga ir gausiai puo5iama

vaikq darbeliais.

RySiq sistema, informacinOs ir komunikavimo sistemos

Alytaus lop5elis-darZelis ,,Pasaka'o naudojasi ivairiomis rySiq priemonemis, naudoja

modernias technines irangas. fstaigoje yra 18 kompiuteriq, 2 telefono abonentai, 3 kopijavimo
aparatai, 2 projektoriai, 4 spausdintuvu, idieglas internetinis ry5ys LITNET. Naudojamasi

elektroninio pa5to paslaugomis, mokiniq ir pedagogq duomenq bazemis, taip pat E. pristatymo -
tai elektroniniq prane5imq ir dokumentq pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims,

informacine sistema, elektroniniu dienynu,,Mfl sq darZelis.

Vaikq tevams ir miesto bendruomenei Zinios apie darZelio veikl4 skelbiamos interneto

svetaineje www.pasaka.al),tus.hn.lt. Svetaines puslapis atnaujintas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2018 m. gruodZio 12 d. Nr. 1261 nutarimu ,,Del bendrqiq reikalavimq

valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq interneto svetaindms ir mobiliosioms programoms

apra5o patvirtinimo" pakeitimu.
Sukurtas ir platinamas istaigos informacinis lankstinukas.

Pasiekimai
Vaikq pailanga ir pasiekimai vertinami du kartus per metus. Mokytojai su mokiniq tevais

aptariavaikq pasiekimus, darom4 pfrarlgqindividualiose konsultacijose. Vaikai dalyvauja miesto,

Salies konkursuose, varlybose, Sventdse. Visiems ugdytiniams sudarytos s4lygos ugdytis pagal

ikimokyklinio irprie5mokyklinio ugdymo programas ir deramai pasirengti tolimesniam mokymuisi

mokykloje. Vaikq mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne ,,Mflsq darLelis",

aptariarrri Mokytoj q tarybo s po sedZiuo se.

Pagalba
Vaikq poreikiq tenkinimu lop5elyje-dafielyje rupinasi Vaiko geroves komisija. I5kilus

A



problemoms, glaudZiai bendradarbiauja mokytojai, pagalbos specialistai, tevai. Specialistai teikia
rekomendacijas tevams, mokytojams. Lop5elyj e-darlelyje dirba logopedas, 3 mokytojo padejejai

(suP).
67 vaikai turi kalbos ir kalbejimo sutrikimq, keletas vaikq - psichologiniq problemq, todel

siekiant tenkinti vaikq specialiuosius poreikius lop5eliui-darZeliui bfltini socialinio pedagogo,

psichologo etatai, kuriq Siuo metu neturime.
Vaikq socialiniq igUdZiq ugdymui integruojamos prevencines programos: socialiniq ig[dZiq

ugdymo programa ,,Zipio draugai" ir socialinio-emocinio ugdymo programa ,,Dramblys".
Kiekvienais mokslo metais vykdomi renginiai ir ivairios veiklos patydiq ir smurto prevencijai.

Mokslo metq pradZioje vykdomi lop5eli-darZeli lankyti pradejusiq vaikq adaptacijos tyrimai.

n

SSGG analizd

StiprybOs SilpnybOs

- LopSelio-darZelio ,,Pasaka" profilis - etnokult[rinis.
Suformuotos savitos tradicijos, sukurta jauki aplinka,
siejama su tautos kultUra.
-Ugdomoji veikla organizuojama vadovaujantis
Alytaus lop5elio-darZelio ,,Pasaka" ikimokyklinio
ugdymo programa, kuri atitinka vaikq poreikius, tevq
hkesdius.
- Gerinamas vaikq maitinimas dalyvaujant programose

,,Pienas vaikamsoo ir ,,Vaisiq vartojimo skatinimas
mokyklose".
- Teikiama kvalifikuota pagalba specialiqjq ugdymosi
poreikiq vaikams, turintiems kalbejimo ir kalbos
sutrikimq.
- Vykdoma gerosios patirties sklaida mieste ir rajone.
- Vykdomas istaigos veiklos kokybes isivertinimas,
analizuojarrtirczultatai,pasiekimai.
- Dirba kvalifikuoti, kfrybingi mokytojai.
- Sudarytos s4lygos mokytojams kelti savo

kvalifikacij4.
- {staigos veiklos planavime dalyvauja bendruomene.
- Vykdoma projektine veikla, realizuojant grupiq
mokytojq individualius gebej imus.
- Atvirumas ir socialine partneryste: studentq
praktikos, kolegijq studentq moksliniq tyrimq
vykdymas, tevq dalyvavimas ugdymo procese.
- DarZelio kiemas, igyvendinus projekt4 su Lenkija
,,Buk aktyvus - b[si sveikas", apstatytas moderniomis
lauko priemonemis.
- DarZelio teritorija aptverta saugia tvora, atitinkandia
hieienos normos reikalavimus.

- Bfitina istaigos renovacija
(neremontuotos grupes, santechnika,
netvarkinga elektros instaliacija kelia
papildomus r[pesdius, apsunkina
personalo darbq, maLina istaigos
patrauklum$.
- Trtiksta le5q istaigos vidaus patalpq
atnaujinimui (laiptinems, grupiq,
kabinetq remontui, sales grindq dangai
pakeisti).
- LeSq stoka modemioms priemonems

isigyti.
- Daugeja vaikq iS socialiai remtinq
5eimq.
- Triiksta le5q darbuotojq motyvacijai
skatinti.
- Stokoj ama pagalbos specialistq, siekiant
uZtikrinti kokybi5k4 specialiqiq poreikiq
vaikq ugdym4.
- MaLas procentas mokytojq, kalbandiq
uZsienio kalbomis.
- Nepakankamas dalyvavimas
tarptautiniuose proj ektuose, staZuotese.

GalimybOs Gr6smOs

- Kurti naujas erdves: tyrinejimq, eksperimentq,
Zaidimq kambari.
- Ugdymo procese naudoti interaktyvias priemones.
- Tobulinti ikimokyklinio ugdymo mokytojq
kvalifikacij4, diegti naujus ugdymo metodus, igytas
Zinias taikyti praktinej e veikloj e.

- Formuoti patrauklios istaigos ivaizdi: reklamuoti
istaiea interneto svetaineie ir kt. btidais.

- Dideja, turindiq kalbos ir
komunikacijos sutrikimq, raidos,
autizmo spektro sutrikim4, vaikq
skaidius.
- Mokytojams tr[ksta Zinin4 darbui su

tokiais vaikais.
- Senejantis mokytojq amZius.



- 1,2 0/o finansines paramos panaudojimas ugdymo
aplinkai gerinti.
- Galimybe visai bendruomenei dalyvauti istaigos
veiklos planavime ir veikloje, siulyti idejas.

- STEAM metodo diegimas ugdymo procese.
- Ugdyti mokytojq kompetencij4, gebejimus (IKT,
itraukioj o ugdlmro srityse).

- Nepakankamas finansavimas lop5elio-
darilelio fikio problemq sprendimui -
blogej anti pastato bfikle, leti renovacijos

tempai.
- }rlaLi aptarnaujandio istaigos
personalo atlyginimai.
- Jaunejantis vaikq amZius grupese del
priesmokyklinio ugdymo ankstinimo
kelia naujus iS5[kius istaigos
mokytojams.
- Neigiamas visuomends poZitrris i

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Didinti Svietimo itraukti ir veiksmingumq, siekiant atitikties asmens ir visuomenes poreikiams.

2. Stiprinti tautini ir pilietini tapatum4, didinti kult[ros skvarb4 ir visuomenes ktirybingum4.

STRATEGINIO PLANO PROGRAMA

Vertinimo
kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterij aus
pavadinimas ir mato vienetas

2022-4jt4
metq

2023- qjq
metu

2024- ttjtl
metq

E-01-01 Ikimokyklinio amZiaus ir
prieSmokyklinio amZiaus vaikq skaidius
grupese

205 vaikq 205 vaikq 205 vaikq

E-01-02 Vadovq ir mokytojq skaidius, kurie kele
kvalifikacijq

22
Mokytojai

22
Mokytoiai

22
Mokytojai

!gyvendinimo
metai

2022-2024 metai

Asignavimq
valdytojas (-ai),
kodas

Alytaus lop5elio-darZelio ,,Pasaka" direktore Jurgita Mi5kiniene, istaigos
kodas 1,91052755

Koordinatorius
Alytaus lop5elio-darZelio ,,Pasaka" direktorius, direktoriaus pavaduotojas

ugdymui

Vykdytojas (-ai) Alytaus lop5elio-darZelio,,Pasaka" bendruomen6

Programos
pavadinimas

Lop5elio-d arhelio,,Pasaka" ikimokyklinio ugdymo programa ir
Prie5mokyklinio ugdymo bendroii programa

Kodas
(33)

Programos
parengimo
argumentai

Programa tgstine. Tgsiama - igyvendinti pradetus tikslus, susijusius su Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdoma politika ir Alytaus

miesto savivaldybds2022 m. Svietimo veiklos programa.

Programos parengimo argumentai - tenkinti Alytaus miesto gyventojq poreikius
ikimokvkliniam ir priesmokykliniam vaiku ugdymui.

Ilgalaikis
prioritetas
(pagal Alytaus
miesto strategini
nlOtros plana)

Viesqjq paslaugq kokybes ir prieinamumo uZtikrinimas, ugdant
sumani4, veikli4 ir solidari4 miesto bendruomeng

Sia programa

igyvendinamas
istaisos

Didinti Svietimo itraukti ir veiksmingum4, siekiant atitikties
asmens ir visuomends poreikiams.

Kodas
(2)



,^

strateginis
tikslas
Programos tikslo
apraSymas
(tikslas,
uZdaviniai)

Tikslas. Didinti Svietimo itraukti ir veiksmingums, siekiant

atitikties asmens ir visuomen6s poreikiams.

[gyvendinsime uZdavinius:
1. Gerinti ugdymosi rezultatus ir maiirrtijq atotrfiki.
2. Didinti Svietimo itraukti ir prieinamumq, u?tik'rinti saugi4 aplink4 ,

kiekvienam asmeniui.
3. Pritaikyti Svietimo sistem4 sklandZiai reemigravusiq Lietuvos piliediq,

lietuviq kilmes asmenrl ir atvykusiq uZsieniediq integracijai.
4. Gerinti atitikti tarp Svietimo sistemoje igyjamrl ir darbo rinkoje bei

prisitaikyti kintandioj e aplinkoj e reikalingq kompetencij q.

5. fdiegti efektyvi4 ir veiksming4 suaugusiqjq mokymosi vis4 gyvenim4

sistem4, siekiant asmens gebejimq ir kvalifikacijos darnos su asmens, darbo

rinkos ir aplinkos poreikiais.
6. Sustiprinti pedagogo profesdos patrauklum4, sukurti veiksming4

kompetenciiu tobulinimo sistema.

Sia programa

igyvendinamas
istaigos
strateginis
tikslas

Stiprinti tautini ir pilietin! tapatum4, didinti kulttrros svarb4
ir visuomends ktirybingumA.

Kodas
(2)

Programos tikslo
apraSymas
(tikslas,
uZdaviniai)

Tikslas. Stiprinti tautini ir pilietini tapatum4, didinti kulttrros skvarb4 ir
visuomen6s kurybingum4.

[gyvendinsime uZdavini :

1 . Stiprinti istorines atminties aktualizavim4 visuomenej e.

Numatomas
programos
igyvendinimo
rezultatas

o Kiirybi5kas Alytaus lopielio-d ar1elio,,Pasaka" ikimokyklinio ugdymo ir
atnauj intos prie5mokyklinio ugdymo programos igyvendinimas.
o Teikiamos kokybi5kos ugdymo paslaugos 165 ikimokyklinio ir 40

prie5mokyklinio amZiaus vaikams.
o Ne mahiatg4 proc. istaig4lankandiq vaikqiaudiasi gerai ir labai gerai.

o Padides mokytoiq profesine kompetencija ir suinteresuotumas dirbti
geriau: visiems mokytojams sukurtos mobilaus darbo galimybes, sukurta ir
veiksmingai veikianti mokytojq motyvavimo sistema.
o Vaikrl ugdymo procesas taps idomesnis, taikant ivairias ugdymo
programas: socialiniq igudZiq ugdymo programQ ,,Zipio draugai", socialinio-
emocinio ugdymo program4 ,,Dramblys", program4 ,,eTwinningoo it
ugdymo metod4 STEAM.
o [staigos veiklos kokybes isivertinimo i5vados leis tobulinti veiklos
planavim4, numatyti b[dus darbo kokybei gerinti.
o Vykdomas istaigos ugdymo aplinkos modernizavimas.
o Visuomenei bus pateikiama kokybi5ka informacija apie ikimokyklini ir
prie5mokyklini ugdym4 bei teikiamas paslaugas lop5elyje-darZelyje

,,Pasaka".
o Sekmingai vykdomas korekcinis darbas su 47 vaikais, turindiais
kalbejimo ir kalbos sutrikimq, su 5 vaikais, turindiais specialiqiq ugdymosi
poreikiq.
. Vaikams sudarytos saugios ir sveikos ugdymo(si) s4lygos, pageres

materialine istaisos baze.



o Pagralejusi, estetiSka, saugi, moderni visa darZelio aplinka, pagerejgs jos

ivaizdis.
o UZtikintas sekmingas istaigos funkcionavimas.

Susijg Lietuvos
Respublikos ir
savivaldybds
teis6s aktai

Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2021,-

2024 mett4 veiklos programa, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas,
Valstybine Svietimo 2013-2022 metq strategija, Lietuvospaiangos strategija

,,Lietuva 2030*, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko

apsaugos pagrindq istatymas, Lietuvos higienos norrna HN 75:2016

,,Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo pro$amq vykdymo bendrieji

sveikatos saugos reikalavimai'., Alytaus miesto pletros iki 2030 metq strateginis

planas, Alytaus miesto savivaldybds 2022-2024 melq strateginis veiklos

planas ir kiti teises aktai.

ALYTAUS LOPSELTO-DARZELIO,,PASAKA66
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO

BENDROSIOS PROGRAMOS IgWENDINIMO
TIKSLU, UZDAVINIU, PRIEMONIU, PRIEMONIU ISLAIDU IR PRODUKTO KRITERIJU
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33 Programos pavadinimas. LopSelio-darLeho,,Pasaka" ikimokyklinio ugdymo programa ir
Prie5mokyklinio usdymo bendroii programa.

2 Programos tikslo pavadinimas - Didinti Svietimo itraukti ir
veiksmingum4, siekiant atitikties asmens ir visuomenes
ooreikiams.

Rezultato
rodiklis

) I Prol
te)

;ramos uZdavinio pava(
tatus ir maiifiijq atotr[k

linimas

i.
Geri rti ugdymosi Produkto

rodiklis

) 1 01 Ugdymosi sekmes ir
paZangos siekimas
gerinant ikimokyklinio
ugdymo mokiniq
lankomum4.

SB

D
VB
ES

KT
I5 rir*

407,8

370,1

777,9

408,0

380,0

788,0

408,0

380,0

788,0

Ugdytiniq
skaidius

205 205 205

2 I I5 viso uZdaviniui: 777,9 788,0 788,0

2 2
Programos uZdavinio pavadinimas. Didinti Svietimo itraukt

ir prieinamum4, uZtikrinti saugi4 aplink4 kiekvienam asmeniui

Produkto
rodiklis

) ) 01 Funkcionalios aplinkos
mokiniams klirimas
lopBe$je-darLelyje.

SB 6,8 7,0 7,0 Grupiq aprtipintq
ugdymo(si)
priemonemis sk.

11 11 ll

D 4,2 5,0 5,0

VB



ES Smart lentos, kitos

irangos skaidius.

1 2 2

KT 1,2 1,0 1,0

I5 viso: 12,2 13,0 13,0

., 7 02 Mokiniq sveikatos

stiprinimas vykdant

ivairias veiklas,
dalyvauj ant ilgalaikiuose
projektuose.

SB

Programq,
projektq skaidius 4 4 4

D

VB
ES

KT
1,3

0,5

2,0

1,0

2,0

1,0

I5 viso: 118 3,0 3,0

2 ) 03 Mokytojq ir Svietimo
pagalbos specialistq
pasirengimo itraukiaj am
ugdyme gerinimas.

SB Vaikq, turindiq
rpecialiqjq poreikiq,
rkaidius,
<valifikacijai skirtrl
,ral. skaidius vienam
nokytojui.

5

6

5

6

5

6

D 0,3 0,3 01

VB 75,2 16,0 16,0

ES

KT
I5 viso: 15.5 16,3 16,3

) ,,
04 Sveikos ir saugios

aplinkos, fizines geroves

uZtikrinimas lopSelyj e-
darZelyje.

SB 106,7 110,0 1 10,0 fstaigos aplinkos
i5laikymas ir
sanitarinio-
higieninio stovio
uZtikrinimas,
grupiq skaidius.

11 11 11

D
VB
ES

KT
I5 viso: 106,7 110,0 110,0

2 2 I5 viso uZdar/tnlul: 136,2 142,3 142,3

) 4 Programos uZdavinio pavadinimas. Gerinti atitikti tarp

Svietimo sistemoje igyjamq ir darbo rinkoje bei prisitaikyti

kintandioj e aplinkoj e reikalingq kompetencij q

Produkto
rodiklis

) 4 01 Nuolatinis mokytojq ir
kitq darbuotojq
kvalifikacijos
tobulinimas.

SB Darbuotojq,
<eliandiq
<valifikacij4,
;kaidius.

30 30 30

D 7,2 2,0 2,0

VB
ES

KT
I5 viso: 1"2 2,0 2,0

I 4 02 Veiklq, supaZindinandiq
vaikus su ivairiomis
profesijomis bei joms
reikalingomis
kompetencijomis,
organizavimas.

SB Veiklq,
edukaciniq
programq
skaidius.

5 5 5

D 1,0 2,0 2,0

VB
ES

KT
S YTSO: 1r0 2r0 2r0

.,
4 I5 viso uZdaviniui: ), 4r0 4r0

2 5 Programos uZdavinio pavadinimas. {diegti efektyvi4 ir
veiksming4 suaugusiqiq mokymosi vis4 grvenim4 sistem4,

siekiant asmens gebejimq ir kvalifikacijos darnos su asmens,

darbo rinkos ir aplinkos poreikiais

Produkto
rodiklis

) 5 01
Molgrtojq asmeninio
meistri5kumo augimo ir
efektyvaus

SB Mokytojq,
siekiandiq igyti
auk5tesng

kvalifikacing

2 2 2

D ?') 4,0 4,0

VB



bendradarbiavimo
skatinimas.

kategorij4,
skaidius.

Direktore

Alytaus miesto paslaugq centro buhaltere

Jurgita Mi5kiniene

Gedaile MaZeikiene

ES

KT
s vtso: 312 4r0 4r0

", 5 I5 viso uZdaviniui: 312 4r0 4r0

2 I5 viso tikslui: 9tg,s 938,3 938,3

33 I5 viso programai: 919,5 938,3 938,3


