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ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIO,,NYK5TUX.IS"
201v2020-uJv METrJ STRATEGTT\IS PLANAS

1. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYEIAI
MISIJA
Ikimokykline istaiga uZtikrinanti kokybi5k4, Siuolaiki5k4 ikimokyklini ir priesmokyklini
ugdym4 ir paslaugq teikimo ivairovg.
Kurianti modernias ir saugias ugdymo erdves vaiko individualiq poreikiq tenkinimui ir
dzUkq kra5to tradicijq puoselej imui.
Suburianti bendruomeng pokydiams ir atviros demokratines visuomenes kaitai.
Gerbianti ir mylinti kiekvien4 vaik4 kaip vertybg, padedanti Seimoms ugdyti kurianti,
smalsq, bendraujanti ir sveik4 vaik4.

vtztJA
{gyvendinant strategij4 telkti bendruomeng pagarbos ir pasitikejimo pagrindu. Tapti
modernia, besikeidiandia ir atvira visuomenei istaiga, pripaZistant kiekvien4 bendruomerrr, ,r*i,
gebant prisitaikyti prie jo poreikiq.

VERTYBES
ir demesys kiekvienam Salia esandiam ir atvirumas visuomenei.
Bendravimas ir partneryste uZtikrinant ugdymo kokybg ir kompetencijq pletojim4.
Tautinio identiteto formavimas, etniniq vertybiq puoselejimas ir pilieti5kumo ugdymas.
Pedagogq motyvacij os stiprinimas orientuotas i lyderystg.
Pagarba, tolerancija

Sveika aplinka - sveika bendruomene.
CREDO - Sportuok ir b[si sveikas.

VEIKLOS PRIORITETAI
Sutelkta bendruomene esminiams pokydiams, atsiZvelgiant i visuomends ltkesdius.
Kokybi5kas ugdymas ir paslaugq teikimas modernioje, atviroje, saugioje aplinkoje ir
pedagogq mofiacija tobulej imui.
Bendruomeni5kumo, tauti5kumo, pilieti5kumo bei etnines kulturos ugdymas.
Sukurtos saugios, funkcionalios edukacines aplinkos ir sudarytos geros darbo s4lygos
bendruomenei.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Kryptingas finansiniq ir materialiniq i5tekliq planavimas ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programq
igyvendinimui.
Nuolatinis IKT kompetencijq tobulinimas ir pedagogq darbo vietq kompiuterizavimo
pletojimas.
Pokydiq siekimas ir inovacijq diegimas ugdymo procese.
Nuolat besimokandios ir iniciatyvios bendruomenes kurimas.
Lankstus ir profesionalus ugdymo proceso organizavimas, uZtikrinama ikimokyklinio
ir
prie5mokyklinio ugdymo derme.

2.

STRATEGINTU TIKSLV IR PROGRAMV IGYVEIIDIMMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS
Rengiant strategini plan4 atsiZvelgiama i ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
perspektyvas, pokydiq poreiki, pasirenkamos veiklos kryptys. 20ls-2020
metq sirateginio-piano
tikslq igyvendinimui, aktualiq problemq sprendimui ir ugAymo proceso kaitai telkiania lopieliodarLelio bendruomene. LopSelio-dafielio ,,Nyk5tukas"-veikla- organizuojama atsi1velgiant
i
strateginius tikslus ir uZdavinius. Ugdymo procesas organizuojamas vidovaujantis Alyaus
lJp5eliodarZelio ,,NykStukas" ikimokyklinio ugdymo ptogt*ru, trijoie grupese taikoma
,,Geros pradZios,.
ugdymo metodika, prig5mokyklinio ugdymo bendroji ptogtu-u,
igyvendinam. Alytuur-lop5eliodarZelio sveikatos stiprinimo ir saugojimo ,,Aukime sveiki" ptogru-4ir prevencing piogru*4',,Ztpio
drauq1i", integruojame Ikimokyklinio amZiaus vaikq saugios gyvensenos
igudZiq ugayt"o prolramE
ir Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq -.aZiugrl vartojimJ
pr.rr.n.i3o, progru-a.
Dalyvaujame ,,Pienas vaikamso'ir,,vaisiq vartojimo skatinimo mokyklose,, piogr*or..

Politiniai veiksniai

I5orind aplinkos analizb

Pagrindiniai norminiai teises al<tu, kuriais savo veikloje vadovaujasi
istaiga: Lietuvos
Respublikos Konsitucija, Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vlriausybes 2016-2020 metq
programa, Lietuvos Respublikos. Svietimo
istatymas, Vaiko teisiq konvencija, Li"t,t ror Respublikos
specialiojo ygdymo istatymas, Svietimo aprupinimo standartai, Li.t rno, Respublikos Vyriausybes
nutarimai, Svietimo ir mokslo ministerijor it kiti teises akta, Alytaus tmiesto savivaldybes tarybos
sprendimai, Alyaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus, Svietimo skyriaus u.a.;o
patvirtinti dokumentai ir Alytaus lop5elio-darZelio ,,Nyk5tukasoo nuostatai.

Ekonominiai veiksniai

Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo efektyviam funkcionavimui skirtos lesos ir
finansiniai i5tekliai yra riboti, planuojami pagal Alytaus miesto tarybos patvirtintas nonnas.
Tenkinami bttiniausi istaigos veiklos ir vaikq ugdymosi poreikiai.
Igyvindintas tarptautinis
projektas Nr. LT-PL-1R-081 ,,Btk aktyvus busi sveikas'! finans"ojamas pagal Interreg V-A
Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programq Atnaujinti lauko vaikq Ziidimo uidt.nq
irengTniai ir
sporto sales iranga. Renovuotos pirmojo korpuso penkiq grupirl patalpos, sporto ir muzitos sales,
pakeista elektros instaliacija. Rekonstruoti nerenovuoto antrojo torpnso keturiq grupir+ san. mazgai
ir virtuveles, atliktas patalpq remontas. Pakeisti moderniais visi vaiki5ki baldai g*p.r., irenglas
metodinis kabinetas su kompiuterine iranga ir baldais. Atnaujinta buitine
iranga virtuveje, atliftas
remontas skalbykloje. Pakeisti langai, lauko durys, stogas. Lop5elio-dar1eio vidaus aplinkoje
pakeisti Sildymo, karsto, Salto ir cirkuliacinio vandens vamzdynai. Parengtas projektas pastaio
apSiltinimui. Butina parengti projekt4 ir aptverti teritorij4. Dideja darbo trUvis perskirstani darbo

funkcijas darbuotojams. Brltina patvirtinti pagal etatiniq pareigybiq
normatyvus didZiausiq leistin4
pareigybiq skaidiq.
Socialiniai veiksniai

Lopieli-darZeli lanko 165 vaikai, veikia 9 grupes: 2 ankstyvojo ugdymo,
5ikimokyklinio ugdy.mo, 2 - priesmokyklinio ugdymo grupes. Integruojami
vaikai is socialiai
remtinq seimq, nepilnq Seimq ir i5 Alytaus vaikq globos iamq. raikolmos
mokesdio lengvatos uZ
teikiam4 neformalqji Svietim4. Alyaus miesto iavivaldyb.r ud-irrirtt*i.1or
Socialines paramos
skyriaus paskirtas nemokamas maitinimas priesmokyklinit ugdymo grupiq
vaikams - l. Teikiama
logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbejimo ir kalbos ,,rt iki*q
--ad. sutrikimai. Alytaus vaikq
globos ftlmq ikimokyklinio amZiaus ,tgayiniui integruojami lopselio-darZelio
grupese -3,

integruojami vaikai, sugriZg iS uZsienio 6.
Technologoniai veiksniai

LopSelio-darielio darbuotojams irengtos 6 kompiuterizuotos darbo vietos
su interneto
prieiga' 9 lopselio-daflelio grupese paitatyti-nesiojami kompiuteriai
su intemeto prieiga visiems
ikimokyklinio ir priesmokyklinio ug{rmo pedagogams. Metodiniame kabinete
i-rengtos 3
kompiuterizuotos darbo vietos, 2 nesiojami kompiutJriai, multim.dij",
;;i;"izqa,
Dyi
grlt*ur,
daugiafunkcinis dauginimo aparatas, skaitrnenini vuzdo kamera ir "fotoaparatas.
Muzikos saleje
pastat$a modemi garso aparuttTrair nesiojamas grotuvas-kolonele
vaikq -urikirriu* lavinimui.

Sukurta ir_nuolat atnaujinama Alytaus lopSelio-darZelio
,,Iriyk5tukas" interneto svetaine
www.nykstukas.alytus.lm.lt, uZtikrinanti atvir4informavim4 visuomeneiapie
istaigos veikl4.
Naudojimasis internetu ir moderniomis IKT pri.-on.-is gerina ugdomosios
veiki-os organilavimo
kokybg, padeda sisteminti duomenis ir teikti aktuali4 inforir aci4.

Vidind aplinkos analiz|

Bendra istaigos situacija
Lop5elis-darZelis ,,Nyk5tukas" yra bendros paskirties ugdymo
istaiga, padedanti tevams
(globejams) ugdyti ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikus ir
teit<ti faslauga nuo 1 iki 6
metq.. Steigejas Alytaus miesto savivaldybes taryba. Lopselis-darZelis
isieigt as l97l metais.
fstaigoje sukomplektuotos: 2 - ankstyuojo amhiaur g*p.r 1-3 metq vaikams, S ikimokyklinio
amZiaus grupes 3-5 metq vaikams, 2
prie5motyninio amZiaus ugdymo grupes 5-(6)7 metq
vaikams.
Lopselyje-darlelyje ,,NykStukas" veikia savivaldos institucijos: lop5elio- darLelio
taryba, darbo
tnyba, mokytojq taryba, metodine taryba. Vykdoma lop5elio-darZeli-o veikla ir siekiama pokydiq,

-

-

dalyvaujant projekfuose, programose, konkursuose, olimpiadose, rengiamos kvalifikacijos
tobulinimo programos, vykdomas vertinimas ir isivertinimas, tevq Svietiilas ir konsultavimas.
[staigoje veikia mokytojq ir pagalbos mokiniui ipecialistq atestacijos komisija, vaiko geroves
\gmisrja ir tevq komitetas pagal parengt4 darbo reglament4. LopSelyj e-darzelyje sud-aromos
direktoriaus isalqrmu laikinos arba pastoviai veikianeioi darbo'grup8s, t*ior ,."ngiu programas,
veiklos planus, dalyvauja projektuose ir atsiskaito bendruomenei.
Valdymo schema

LopSeliui-dartehui vadovauja direktorius 1, veikl4 koordinuoja direktoriaus
pavaduotojas ugdyrnui
1, direktoriaus pavaduotojas ilkiui
1. Ugdym1 organintoiu ir paslaugas
teikia pedagogai: 12 ikimokyklinio ugdymo aukletojq, 3 priesmot yftinio ulOy-o peOajogai,
meninio ugdymo pedagogas, 1
logopedas. Aptarnaujantis personalas,- uuf.feto;q puae;0.;ui,

-

-

-

i-

valytojas/skalbejas, irengimq aptarnavimo ir einamojo
remonto darbininkas, kiemsargis, virejai,
maitinimo organizavimo ir higienos prieZiuros spJcialistas,
saugos
sveikatos
instrukcij ose numatytas funkcij as.

di; ;ft;

ir

Planavimo sistema
Rengiami lopSelio-darZelio planavimo dokumentai: 3 metq
strateginis planas (kasmet
pakoreguojamas) ir metinis veiklos plangs. Rengiama
mokslo metq veiklos programa, m6nesio
veiklos planas, savaites teminiai planai. MoksloLetq veiklos progr*o,
sudetines dalys: vaiko
geroves komisijos planas,.mokytojq kvalifikacijos tobulinimo'pro"grama,
mokyojq ir pagalbos
mokiniui specialistrl atestacijos ptogta-4 veiklos prieZiuros ir
stebesJno, pi*ur, bendradarbiavimo
su tevais ir socialiniais partneriais veiklos plan-as, logopedo veiklos plurrur,
sveikatingumo ir
saugumo priemoniq planas, lopselio-darZelio tarybor pl*ur,
lkines veiklos planas. i""pl"ri"darZelio ugdymo proceso veikla planyojgma, atsiLvelgiant
vaikq gebejimus ir kompetencijas.
Pedagogai vadovaujasi Alytaus lopselio-darZelio
,,Nyistukas" ikimokyklinio ugdSrrno programa,
priesmokyklinio ugdymg
integruojant patvirtintas
leldraia programa. vaikq- veikla planuojama
progritmas: sveikatos stiprinimo
ir saugojimo programa ,,Au]<ime "sveiki,,, prevencine programa
,,Zipio dtaugai", Ikimokyklinio amZiaui vaikq sairgios gyvensenos
igudZiq ugdymo progrnm*,
taikoma ugdymo metodika ,,Gera pradiia". rogopeda"s planuoja
individ"uali% gruping ar pogruping
veikl4.

i

Svietimo stebdsenos sistema

Sukurta lop5elio-darZelio veiklos prieZiuros ir stebesenos sistema,
uZtilainanti
kokybisk4 vaikq ugdymo proceso ir
istaigos veiklos organizavim4. parengtas veiklos stebesenos
organizavimo tvarkos apraias, ugdomojo proceso prilziuros ir
stebeseios planas. Lopselyjedarzelyje vykdomas vertinimas ir
savgs isivertinimas (vidaus auditas), vadovaujantis
,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika'o patvirtinta Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2005-07-22
isakymu Nr. ISAK-tssl. Vidaus audito darbo grupe
organizuoja veiklos vertinim4 ir isivertinim4. Rengiamos anketos,
vykdomos apklausos ir teikiamos
ataskaitas bendruomenei. Lop5elio-darZelio veiklos
isivertinim o iezultatai panaudojami - vaikq
sergamnmo prevencijai vykdyti, vaikq maitinimo organizavimo
ir sveikatoi ugdymo gerinimui,
bendradarbiavimui ir bendravimui su tevais (globejaiJ). Numatomos
ir pasirenkamos tobulinimo
sritys pokydiq siekimui: teikiama informatyvi metodine pagalba pedagogams,
gerosios patirties
sklaida visuomenei, kryptingas tevq (globejq) Svietimas ir infoinavi-ur.
t"rtitos veiklos prieZirlr? ir
stebesen4 vykdo ir vertina direktorius, direkioriaus pavaduotojas
ugdymui, maitinimo organizavimo

ir higienos prieZiuros specialistas atsakingas uZ maitinim o orgaoi.iuim4. Lop5elio-darZelio
veikl4
koordinuoja Alytaus miesto savivaldybEs administracijos "S"i.ti-r yr1ur,
finansing veikl4
kontroliuoja lop5elio-datielio vadovas, valstybes kontroles institucijos ir steigejas.
Visuomenes
sveikatos specialistas organizuoja sveikatos ugdym4 ir vykdo prieziur4.
"t
brupiq aukletojai,
logopedas, meninio ugdymo pedagogas vykdo lriit r+ pasiekimq ,r.rti-4,
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos rekome-ndacijomis
,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq
pasiekimq apraias" ir. atsiZvelgiant vaikq individualius gebejimus,
i
kompetencijas ir patirti.
Sudarytos ir nuolat veikiandios komisij-os ir darbo grupes: vaifco geroves
komisija. Mokytojq ir
pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisija, tevq komitetas,
darbo taryba. Tobulinama
stebesenos, vertinimo ir isivertinimo sistema, kuri padeda jgyvendinti
istaigos strateginius tikslus ir

numatytq pokydiq igyvendinimo sekmg.

Ugdymosi aplinka
Sukurta Siuolaiki5ka, modemi ir saugi ugdomoji aplinka patalpose ir lauko Zaidim1
aikstelese. Sudarytos ugdymosi s4lygas kokybiskam-ikimoiykiinio ir priesmokyklinio
ugdymo

teikimui. Strategijos kiirimui planuojamos ir igyvendintos priemones. Atnaujinta ir papildyta 9
grupir+ ugdomoji aplinka funkcionaliomis priemonemis vaikq kurybinei, pa1;intinei-ir^
meninei
veiklai. Papildytos muzikos ir sporto saliq erdves nauju inventoriumi jud6jimui ir sportavimui.
Lopselio-darilelio aplinkoje sukurtos erdves vaikq sportui ir pramoginei veiklai,
tu.ybui ir
tyrinejimui, kalbos lavinimui ir IKT priemoniq panaudoj^imui. Vaiiai
igyia naujas kompetencijas ir
idomias patirtis: sqorto ir pramogq kambarelyje, lego ii turyUiniq zaiiimq ir leliq teatro .rdrr"r..
Atnaujinti vaikq Laidimo aikSteliq irenginiai ir gelynai,
ikurtas minidarZas. piiziurima ir puoselejama
vidaus ir i5ores aplinka suteikia estetinio pasigerejimo ir
lunk r-o. ypatingas demesys skiriamas
vaikq sveikatos, aktyvaus judejimo ir sporta-vimo uptint or gerinimui. Sporto s-aleje
atnaujintos sporto
priemones ir inventorius, atnaujinta
aik5tynq
aplinka.
Geros
vaikq
maitinimo
s4lygos,
fauko
keidiami susidevejg indai ir higienos priemones.
Didelis dtmesys skiriamas uuikq sveikatai, *itiUui
ir saugumui, laikantis higienos nonnq reikalavimq. UZtikrinamas racionalus materialiq i5tekliq

panaudoj

imas, nuolatinis materialines bazes turtinimas.

RySig sistema

Lop5elio-darZelio ,,Nyk5tukas" darbuotojai naudojasi
.
ivairiomis rySio priemonemis ir
internetinio LITNET. tinkto paslaugomis. Kompiuierizuota zo aarbo vietq su interneto
prieiga
pedagogams ir administravimui. Veikia bendra elettroninio paSto
sistema. Lop5elis-darZelis turi dvi
fiksuoto rySio ir vien4 mobilaus rySio telefono linijas.

Informacinds ir komunikavimo sistemos
Informacija apie lopSelio-darZelio ,,Nyk5tukas" veikl4 skelbiama interneto tinklalapyje

www.nykstukas. allrtus. lm. lt
Bendradarbiaujant su Alytaus miesto paslaugq centru taikome e.pristatymas sistemE
www.epristatirmas.lt ir pateikiame pirminius ir suvestinius apskaitos duomenis. Maisto
modulio
dokumentai buhalterines apskaitos programoj e,,BiudZetas vS,,. ir vykd
SSGG analizb

Stiprybds

Silpnyb6s

l.'l'enkinami Pirmojo Alytaus ir aplinkiniq rajonq tevq
lDkesdiai, teikiamos kokybi5kos paslaugos vaikams.

2.{rengtos funkcionalios, modemios ugdymo ir

sportavimo erdves, atnaujinti visi vaiki5ki baldai suteikia
jaukumo ir saugumo vaikq ugdymuisi.

3. Atnaujinta vaikq Zaidimq aik5teliq

aplinka pagal finansuojam4

ir sporto sales
Lietuvos-Lenkijos

bendradarbiavimo pro gram?.
4. Rekonstruotas pirmasis korpusas, parengtas pastato
i5ores sienq Siltinimo techninis projektas.
5.Sukurtas savitas istaigos ivaizdis, saugi aplinka
padeda siekti pokydiq.
6.Inovacijq diegimas ir profesinis pedagogq tobulejimas
gerina ugdymo proceso organizavim4.
T.Suteikiama galimybe tevams rinktis ugdymo grupes
pagal vaikq arnLh4, taikoma ,,Gera pradlia,, ugdymo
metodika, vaikams organizuojama papildoma menine ir
sportine veikla.
S.Integruojami specialiqjq ugdymosi poreikiq turintys
vaikai, teikiama logopedo pagalba.
9.Bendradarbiavimas
partneryste
miesto.

ir

su

5

l.Nepakankamas

finansavimas

Siuolaikiniq higieniniq reikalavimq
vykdymui.

2.Bitina atnaujinti pavesiniq
grindinius ir sieneles vaikq saugumui.
3.Reikalingas antrojo korpuso
grupiq patalpq, laiptiniq, dviejq san.
mazgq ir virtuveliq remontas.
4.Lop5elio- darielio patalpose bUtina
pakeisti kaitrines lempas.

ikimot@

respublikos, tarptautinemis
mokyklomis ir Alytaus kolegija padeda siekti p;kyd-irt.
lO.Atnaujinti antrojo korpuso san. maz[a| atliktas
tualetq, prausyklq, virtuveliq ir skalbyklos remontas.
I2.lrengta pastato ir teritorijos apsaugos sistema, visi
.langai
su ribotuvais, apdengtos smeliadeZes ir paleisti
Galimyb6s

l.Tobulinama tevq lglob

atvirumas visuomenei.
2.Nustatytos darbuotojams metines veikros vertinimo
uZduotys.

3. Intensyvus dalyvavimas projektuose, programose,
mokymuose.
4. Racionalus materialiniq lesq paskirstymas ugdymo
aplinkos modemizavimui ir atnaujinimui.

5.lnformatyvi
pedagogq

ir

ir

aktuali Siam laikmediui

specialistq pagalba.

6.Bendradarbiavimo aktyvinimas

su

partneriais.
7. Sudarytos palankios s4lygos darbuotoj q kvalifi
kacij os
tobulinimui ir pedagogq atestacij ai.
8.Jevq (globejq) parcmair remejq paramos gavimas.
9.Papildomas finansavimas dalyvaujant tarptautiniuose
projektuose.

l.Nepilnq Seimq vaikams ir
griZusiems i5 uZsienio vaikams, bUtina
psicholo go pagalba istai goj e.
2.Neap5iltinta pastato i5ore,

nepakeistos tamburq durys kelia
gresmg saugai ir sveikatai.
3.Susidevejusi tvora neatitinka
higienos nonnq reikalavimu.
4.Etatq maZinimas ir darbo kruvio
didinimas, priskiriant darbo funkcijas
kitiems darbuotojams, kelia gresmg

sveikatai,

neatitinka

saugos

reikavimq.
5.Neai5ki darbuotojq vertinimo ir
darbo apmokejimo tvarka.

lO.Geros darbo s4lygos bendruomenei, kokybi5ka
p5elio-darZelio veikla.

STRATEGINIS TIKSLAS - gerinti ugdymo kokybes veiksmingum4, modernizuotoje
aplinkoje
ir siekti pedagogq ir.kitq darbuotojq profesines t<vaintacijos ketto kokybes.
KokybiSkas ugdymas ir paslaugq teikimas modernioje ir svliko;e aplinkoje.
Sukurtos saugios, tenkinandios vaikq poreikius edukacines aplinkos ir sud"arytos geros

darbo s4lygos bendruomenei.
Nuolat besimokandios, bendradarbiaujandios,

iniciafiios bendruomenes k[rimas.
profesionalaus ugdymo proceso organizavimo uZtikrinimas
ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo derme
Lankstaus

ir

Efekto vertinimo

Vertinimo
kriterijaus kodas
E-01-01

kriterijaus
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[gyvendinimo metai
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kodas 191053280
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Alytaus lop5elio-darZelio ,,Nyk5tukas,o direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Virginija Davainiene

Alytaus lop5elio-darZelio,,Nyk5tukas,. bendruomene

Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programa

Programos parengimo
argumentai

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Alytaus miesto
strategini pldtros
programa
ig;rvendinamas
istaigos strateginis
tikslas
Programos tikslo
apra5ymas (tilalas,
Dra

uidaviniai)

Numatomas
programos
igyvendinamo
rezultatas

Programa parengta uado,na
istatymo 54 straipsnio_ 5 punktu. programos parengimas siejamas su
Alytaus miesto savivaldybes 201g
-.tq sui.timo vJinos programa ir
2018 metq Svietimo veiklos prioritetinemis kryptimis.
Jrkdant ir igyvendinant si4 program? sieksime ugdymo proceso kaitos
ir ugdymosi paZangos igyvendinant ikimokyklittlo i, priesmokyklinio
ugdymo programas. Lopselio-d arzelio pata$ose tobulinama
moderni,
esteti5ka ir saugi ugdomoji aplinka. Renowotoje sporto
saleje nuolai
atnaujintos sporto priemones ir inventorius, pat eisti naujais
vaikq
Zaidimrtr aiksteliq irenginiai. ypatingas dernesys
skiriamas vaikq
sportavimo aplinkai. vaikai pratinami sveikai maitintis
ir sveikai
gyventi, formuojami sveikos mitybos
Keidiamos
priemones
iprodiai.
yikr+ maitinimui, sveikatos gerinimui ii rrigieniniq igudZir+ taitcymuisi.
Tgbylinama pedagogq ir kitq darbuotojq proi"rln. kvaridkacija,
tobuleja kompiuterinis ra5tingumo igudZiai ir motyvaci.ja naudoiis
kompiuterine iranga ir naujomis IKT piiemonemis.
uZtikrinamas racionalus finansq pianavimas ir tikslingas materialiq
iStekliq_ panaudojimas pades siekti efektyvaus str#ginio
tikslo
igwendinimo.

viesqiq paslaugq kokybes ir prieinamumo uZtikrinimas,
sumani4, veikli4 miesto bendruomene.

ugdant

uenntr ugdymo kokybes veiksmingum4,
modemizuotoje aplinkoje ir siekti pedagogq ii titq
darbuotojq profesines kvalifikacijos kefmo lotyUer. ' Kodas 01-01

ir

Kokybi5kas
kurybi5k
prie5mokyklinio ugdymo pro grrlmq gyvendinim4.
i
Lopselio-darLelio pokydiai siekiant ugdymo tuiinio inovaciiq,
vaikq
sveikatos stiprinimo ir saugojimo modemizuotoje ugdymo aplinkoje.

Pedagogq motyvacijos stiprinimas, nuolat tobuiinant- profesing
kvalifikaciia IKT sritvi
Atnaujinta modemi ugdymo apti
bendruomenes darbo s4lygas, atrieps tevq (grobi,:qlit visuomenOs
lukesdius. Priesmokytlinio ugdymo grupiq vaikii sekmingai pasirengs
mokymuisi mokykloje.
Sukurtose ugdymo erdvdse vaikai patirs kurybini dZiaugsm4,
tyrines,
patenkins savo smalsum4, pajaus sportavimo ir
iudeiimo Jet-".

Vyks nenutrdkstamas pe
motyvacija naujq kompetencijq
igijimui ir pokydiq siei<imui
{staigos vadovai ir pedagogaipleios ir taikys g"u".ji*u, nauoo;ant
priemones ir teiks kokybisk4 informacii4 tevams
ii visuomenei.
Nuo.latine.vidaus patalprtr ir lauko Zaidimq aiksteliq
aplinkos p'd.ezifrra
atiti\s sveikatos, estetinius ir higienos normq reikaravimus.
Lietuvos Respubl
paZangos strategija,,Lietuva 2030,,;
!je1uv99
3. Valstybine Svietimo srrategija 2013_2022-.iu-r;
4' Alyaus miesto savivaldybes 201g-2020 metq strateginis
veiklos planas;
5. Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybeje
or ganizav imo tvarko s apra5u;
Alytaus miesto pletros iki2020 metq strateginis planas;
Alytaus lop5elio -darZelio,,Nyk5tukai,, nuostatais.
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