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1. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYdIAI

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 puoselejimui.

Suburianti bendruomeng pokydiams ir atviros demokratines visuomenes kaitai.
Gerbianti ir mylinti kiekvien4 vaik4 kaip verfybg, padedanti Seimoms ugdyti kurianti,

smalsq, bendraujanti ir sveik4 Lietuvos ir Pasaulio pilieti.

VIZIJA

[gyvendinant strategij4 telkti bendruomeng pagarbos ir pasitikejimo pagrindu. Tapti
modernia, besikeidiandia ir atvira visuomenei istaig4 kurioje ivairiapuses veiklos deka ,,atrakinami"
vaikq talentai.

VERTYBES

Pagarba, tolerancija ir demesys kiekvienam Salia esandiam ir atvirumas visuomenei.
Bendravimas ir partneryste uZtikrinant ugdymo kokybg ir kompetencijq pletojim4.
Savgs paZinimas ir supratimas.
Tautinio identiteto formavimas, etniniq vertybiq puoselejimas ir pilietiSkumo ugdymas.
Pedagogq motyvacijos stiprinimas orientuotas i lyderystg.
KUrybi5kas, sveikas, atsakingas, aktyvus ir toleranti5kas pilietis.

VEIKLOS PRIORITETAI

Sutelkta bendruomene esminiams pokydiams, atsiZvelgiant i visuomenes ltikesdius.
Kokybi5kas ugdymas ir paslaugq teikimas modernioje, atviroje, saugioje aplinkoje.
Vaikas klausia - randa atsakymus - pritaiko - dalinasi Ziniomis ir gera emocija.



Sudarytos s4lygo s darbuotoj q profesiniam tobulej imui'
Sukurtos ,u.rgior, funkcionaiios edukacines aplinkos ir sudarytos geros darbo sqlygos

bendruomenei.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

Kryptingas finansiniq ir materialiniq iSteklir4 planavimas ikimokyklinio ir
priesmokyklinio ugdymo programq igyvendinimui.

Nuolatinis IT kompetencijq tobulinimas ir pedagogq darbo vietq kompiuterizavimo

pletojimas.
Pokydiq siekimas ir inovacijq diegimas ugdymo procese'

Nuolat besimokandios ir iniciatyvios bendruomends kurimas.

Lankstus ir profesionalus ugdymo proceso organizavimas, uZtikrinama ikimokyklinio ir

prie3mokyklinio ugdymo derme.

2. STRATEGINTU TIKSLU IR. PROGRAMU IGYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Rengiant strategini plan4 atsiZvelgiama i ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo

perspektyvas, pofydiq por"iti,'pasirenkamos veiklos kryptys. 2019-2021 metq strateginio plano

iit rtq igyvendinimui,'aicualiq problemq sprendimui ir ugdymo proceso kaitai telkiama lop5elio-

darZelio bendruomene. 1,opSetio-aarLelii,,Nyk5tukas" veikla organizuojama atsiZvelgiant i
strateginius tikslus ir uZdavinius, prioritetus. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis

atnaujinta Alytaus lopselio-darZelio ,,Nykstukas" ikimokyklinio ugdymo programa, trijose grupese

taikoma ,,Goros prai;ios" ugdymo metodika, dvi grupes igyvendina priesmokyklinio ugdymo

bendrqj4 progrum4. parengta ii igyvendinama Alytaus lop5elio-darZelio sveikatos stiprinimo ir

sa.rgojl-o ,,Lrrki*" ,'u.ikl", bendradarbiaujant su respublikine ikimokykliniq istaigq darbuotojrtr

asoiiaci3a,,sveikatos Zelmeneliai". Integruojama Ikimokyklinio amZiaus vaikq saugios gyvensenos

igUdZiq ugdymo programa ir vykdoma vaikq veikla. Dalyvaujame ,,Vaisiq ir darZovitl bei pieno ir

p-i.tro pt"A"t ,+ vartojimo skatinimo vaikq ugdymo istaigose" programoje.

I5orin0 aPlinkos analizd

Politiniai veiksniai

pagrindiniai norminiai teises aktai, kuriais savo veikloje vadovaujasi istaiga: Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2016'2020 metq

prolru-u, Lietuvos Respublikoi s,ri.ti-o istatymas, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos

specialioio ugdymo istatymas, Svietimo aprupinimo standartai, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimai, Sv"ieiimo,'molslo ir sporto ministerijos ir kiti teises aktai, Alytaus miesto savivaldybes

tarybos sprendimai, Alytaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus, Svietimo ir sporto

skyriaus vedejo patvirtinti dokumentai ir Alytaus lop5elio-darZelio ,,Nyk5tukas" nuostatai.

Ekonominiai veiksniai

Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo efektyviam funkcionavimui skirtos leSos ir

finansiniai i3tektiai planuojami pagal Alytaus miesto savivaldybes tarybos patvirtintas nornas.

Tenkinami butiniausi istAgos *riiitor ir vaikq ugdymosi poreikiai. fgyvendintas tarptautinis

projektas Nr. LT-pL-fif-OSf ,,B[k aktyvus - busi sveikaso', finansuojamas pagal Interreg V-A

Lieluvos-Lenkijos bendradarbiavimo ptogr*4. Pastat5rti lauko vaikq Laidimo aik5teliq irenginiai.

Sporto sale papildyta nauju sporto 
-inventoriumi. 

Renovuotos pirmojo korpuso penkiq gupil+

putulpor, tpotto ir muzikoi sales, pakeista elektros instaliacija. Rekonstruota nerenovuoto antrojo

torprrro B-eSiq grupiq tualetai, prausyklos ir virtuveles, atliktas patalpq remontas. Pakeisti visi



vaiki5ki batdai grupese, irengtas mokytojq kambarys, ra5tines administratoriaus kabinetas su

kompiuterine irangair baldais. Atnaujinta buitine yanga,pastatyti nauji irenginiai virtuveje. Atliktas
remontas ir atidaryta viena lop5elio grupe. Pakeisti langai, lauko durys, stogas. Lop5elio-datLelio
vidaus aplinkoje pakeisti Sildymo, karsto, Salto ir cirkuliacinio vandens vamzdynai. Parengtas

projektas pastato i5ores apSiltinimui. 2019 metais numat;rta aptverti teritorij4 nauja tvora pagal

higienos reikalavimus. Alytaus miesto savivaldybes tarybos sprendimu istaigoje veikia 10 grupiq.

fsteigti etatai I - ra5tines administratoriaus, 1,5 - ikimokyklinio ugdymo aukletojo, 1 - aukletojo
padejejo. Efektyviam darbuotojq darbo funkcijq atlikimui skirta 0,5 etato papildomai

Socialiniai veiksniai

Lop5eli-darZeli lanko 196 vaikai, veikia 10 grupiq: 3 - ankstyvojo ugdymo, 5 -
ikimokyklinio ugdymo, 2 - priesmokyklinio ugdymo grupes. Integruojami vaikai i5 socialiai
remtinq Seimq, nepilnq Seimq, turintys neigalumo lygio paZymq, sugrllg i5 uZsienio. Taikomos
mokesdio lengvatos uZ teikiam4 neformalqji Svietim4. Alytaus miesto savivaldybes administracijos
Socialines paramos skyriaus paskirtas nemokamas maitinimas 2 (dviems) prieSmokyklinio ugdymo
grupiq vaikams. Teikiama logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbejimo ir kalbos sutrikimq.
Ugdomi 4 (keturi) ikimokyklinio amZiaus vaikai i5 Alytaus miesto Seimos centro.

Technologoniai veiksniai

Lop5elyje-darielyje kompiuterizuotos 22 darbo vietos su interneto prieiga. [sigytas 1

nesiojamas kompiuteris su interneto prieiga ikimokyklinio ugdymo aukletojams naujai ikutoje
grupeje ir 1 stacionarus kompiuteris su daugiafunkciniu irenginiu administracijai. Nupirkta
interaktyviq grindq iranga, vaikq daugialypio intelekto lavinimui. Meninei ir sportinei veiklai
naudojamas ne5iojamas grotuvas-kolonele ir DVD grotuvas.

Mokytojq kambaryje ya 2 stacionarus kompiuteriai, I nesiojamas kompiuteris su

interneto prieiga, interaktyvi lenta, televizorius, skaitmenine vuzdo kamera, skaitmeninis
fotoaparatas. Pastat5rtas daugiafunkcinis dauginimo aparatas, daugiafunkcinis irenginys ir
laminavimo aparatas darbuotoj ams.

Atnaujinta moderni, informatyvi ir atvira visuomenei lopSelio-darZelio interneto

svetaine www.nvkstukas.al]rtus.lm.lt
Bendradarbiaujant su Alytaus miesto paslaugq centru vykdoma buhalterine apskaita,

taikomos buhalterines programos e.pristatymas sistemoje. Diegiama elektroninio dienyno sistema,

planuojamas centralizuotas vaikq priemimas.

Vidin6 aplinkos analizd

Bendra istaigos situacija

Lop5elis-darZelis ,,NykStukas" yra bendros paskirties ugdymo istaiga, padedanti tevams

(globejams) ugdytr ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikus ir teikti paslauga nuo 1 iki 6

metq. Steigejas - Alytaus miesto savivaldybes taryba. Lop5elis-darZelis isteiglas 1971 metais.

fstaigoje sukomplektuotos: 3 - ankstyvojo amZiaus grupes 1-3 metrtr vaikams, 5 - ikimokyklinio
amZiaus grupes 3-5 metrtr vaikams, 2 - priesmokyklinio amZiaus ugdymo grupes 5-(6)7 metq

vaikams.
Lop5elyje- darlelyje ,,Nyk5tukas" veikia savivaldos institucijos: lopielio-darZelio

taryba, darbo taryba, mokytojq taryba, metodine taryba. Vykdoma lop5elio-darZelio veikla siekiant

pokydiq, dalyvaujant projektuose, programose, konkursuose, olimpiadose, rengiamos kvalifikacijos
tobulinimo programos. Atliekamas darbuotojq metinis pasiekimq ir asmeninio tobulejimo

vertinimas. Vykdomas tevq (globejq) Svietimas, tdvai (globejai) dalyvauja savivaldos institucijq
veikloje. lstaigoje veikia pagal darbo reglament4: molqrtojq ir pagalbos mokiniui specialistq
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atestacijos komisija, vaiko geroves komisija. LopSelyje-dafielyje sudaromos direktoriaus isakymu
laikinos arba pastoviai veikiandios darbo grupes, komisijos, kurios atlieka materialiniq vertybiq
inventorizavim4, prekiq, paslaugq pirkim4, rengia programas, veiklos planus, dalyvauja projektuose
ir atsiskaito bendruomenei.

Valdymo schema

Lopieliui-darZeliui vadovauja direktorius 1, veikl4 koordinuoja direktoriaus
pavaduotojas ugdyrnui - 1, direkloriaus pavaduotojas flkiui - 1. Dirba raStines administratorius.
Ugdym4 organizuoja ir paslaugas teikia pedagogai: 14 ikimokyklinio ugdymo aukletojq, 3 -
prie5mokyklinio ugdymo pedagogai, 1 - meninio ugdymo pedagogas, I - logopedas. Aptarnaujantis
personalas, kurie vykdo saugos ir sveikatos instrukcijose numat5rtas funkcijas: aukletojq padejejai,
valyojas/skalbejas, irengimq aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas, elektros prietaisq
prieZiuros darbininkas, kiemsargis, virejai, maisto produkq sandelininkas, maitinimo organizavimo
ir higienos prieZifrros specialistas.

Planavimo sistema

Rengiami lop5elio-darZelio planavimo dokumentai: 3 metq strateginis planas (kasmet
pakoreguojamas) ir metinis veiklos planas. Rengiama mokslo metq veiklos programa, mdnesio
veiklos planas, savaites teminiai planai. Mokslo metq veiklos programos sudetines dalys: vaiko
geroves komisijos planas, mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos programa, veiklos
prieZi[ros ir stebesenos planas, bendradarbiavimo su tevais ir socialiniais parhreriais veiklos planas,
logopedo veiklos planas, sveikatingumo ir saugumo priemoniq planas, lopSelio-darZelio tarybos
planas, [kines veiklos planas. Lop5elio-darielio ugdymo proceso veikla planuojama, atsiZvelgiant i
vaikq gebejimus, poreikius ir kompetencijas. Pedagogai vadovaujasi atnaujinta Alytaus lop5elio-
darZelio ,,Nyk5tukas" ikimokyklinio ugdymo programa, prie5mokyklinio ugdymo bendr4ja
programa. Vaikq veikla planuojama integruojant patvirtintas programas: sveikatos stiprinimo ir
saugojimo programa ,,Aukime sveiki'., Ikimokyklinio amZiaus vaikq saugios gyvensenos igUdZiq
ugdymo programa. Taikoma ugdymo metodika ,,Gera pradZia" ir integruojama H. Gardnerio
daugialypio intelekto teorija. Logopedas planuoja individuali4, gruping ar pogruping veikl4.

Svietimo stebdsenos sistema

Veikia lop5elio-darZelio veiklos prieZiuros sistema, uZtikrinanti kurybi5k4 ir kokybi5k4
vaikq ugdymo proceso organizavim4. Parengtas veiklos stebesenos orgarizavimo tvarkos apra5as,
ugdomojo proceso prieZilros planas. Sudaryta darbo grupe organizuoja veiklos vertinimo ir
isivertinimo (vidaus audito) proces4, vadovaujantis ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito
metodika" patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005-07-22 isakymu Nr.
ISAK-1557. Rengiamos anketos, vykdomos apklausos ir teikiamos ataskaitas bendruomenei.
Lop5elio-darLelio veiklos isivertinimo rezultatai panaudojami - vaiku ugdymo kokybes gerinimui,
maitinimo organizavimo ir sveikatos ugdymo prevencijai, bendradarbiavimui su tevais (globejais).
Numatomos ir pasirenkamos tobulinimo sritys ugdymo proceso kaitai ir pokydiams. Teikiama
informatyvi metodine pagalba pedagogams, gerosios patirties sklaida visuomenei, kryptingas tevq
(globejq) Svietimas ir informavimas. [staigos veiklos pieLituq vykdo ir vertina direktorius,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, maitinimo organizavimo ir higienos prieZiuros specialistas,
visuomenes sveikatos biuro sveikatos prieZiuros specialistas. Lopielio-darZelio veikl4 koordinuoja
Alytaus miesto savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyrius, finansing veikl4 kontroliuoja
lop5elio-darZelio vadovas, valstybes kontroles institucijos ir steigejas. Grupiq aukletojai, logopedas,
meninio ugdymo pedagogas vykdo vaikq pasiekimq vertim4, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijomis ,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apraSas"
ir atsiZvelgiant i vaikq individualius gebejimus, kompetencijas ir patirti. Tobulinama vertinimo ir
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isivertinimo sistema, kwi padeda igyvendinti istaigos strateginius tikslus ir numatyhtr pokydiq

igyvendinimo sekmg.

Ugdymosi aplinka

Sukurta Siuolaiki5ka, moderni ir saugi ugdomoji aplinka lop5elio-darZelio patalpose ir
lauko Zaidimq aik5telese. Sudarytos geros vaikq ugdymosi s4lygas kUrybi5kam ir intelektualiam

poreikiq tenkinimui. Strategijos k[rimui planuojamos ir igyvendintos priemones. Veikia 10 grupiq,

kuriose ugdomoji aplinka papildyta funkcionaliomis priemonemis vaikq kurybinei,'paiintinei ir
meninei veiklai. Muzikos ir sporto saliq erdves papildytos inventoriumi ir priemonemis

muzikavimui ir sportavimui. Lop5elio-darZelio aplinkoje sukurtos tradicines ir netradicines erdves.

Vaikq intelektq lavinimui sukurtas ,,lntelektq miestelis'., irengta interaktyvios grindys, atnaujintas

logopedo kabinetas kalbos lavinimui, pletojama IKT priemoniq panaudojimas vaikq ugdymui.

Vaikai igyja naujas kompetencijas ir idomias patirtis: sporto ir pramogq kambarelyje. Atnaujinta

lauko aik5tynq aplinka, pastatyti vaikq Laidimo aik5teliq irenginiai. Ypatingas demesys skiriamas

vaikq sveikatos gerinimui, aktyvaus judejimo ir sportavimo lauko aplinkoje organizavimui. fturtas
mini darZas vaikq ekologiniam ugdymui ir darZininkavimo veiklai. Geros vaikq maitinimo s4lygos,

taikomos mitybos naujoves laikantis higienos nonnq ir vaikq maitinimo reikalavimq. UZtikrinamas

racionalus materialiq i5tekliq panaudojimas, nuolatinis materialines bazes turtinimas.

Ry3iq sistema

Lop5elio-darheIio,,Nykitukas" darbuotojai naudojasi ivairiomis rySio priemonemis ir
internetinio LITNET tinklo paslaugomis. Sukurtos 22 darbo vietos su interneto prieiga. Veikia
bendra elektroninio pa5to sistema. LopSelis-darZelis turi dvi fiksuoto rySio ir vien4 mobilaus rySio
telefono linijas.

Informacinds ir komunikavimo sistemos

Informacija apie lop5elio-darZelio ,,NykStukas'o veikl4 skelbiama interneto tinklalapyje

www.nykstukas. alytus. lm. lt
Bendradarbiaujant su Alytaus miesto paslaugg centru taikome e.pristatymas sistem4

www.epristatymas.lt ir pateikiame pirminius ir suvestinius apskaitos duomenis. Maisto modulio

dokumentai buhalterines apskaitos programoj e,,BiudZetas VS".

SSGG analizd

Stipryb6s Silpnyb6s

1. Tenkinami Pirmojo Alytaus ir aplinkiniq rajonq tevq
l[kesdiai, teikiamo s kokybi5ko s paslaugos vaikams.
2. [rengtos funkcionalios, modernios ugdymo ir

sportavimo erdvds, atnauj inti vaiki5ki baldai.
3. Atnaujinta vaikq Zaidimq aik5teliq, papildyta sporto

sales aplinka sporto priemonemis pagal finansuojam4
Lietuvos-Lenkij os bendradarbiavimo program?.

4. Renovuotas pirmasis korpusas, rekonstruotos antrojo
korpuso prausyklos, tualetai ir virtuveles. Parengtas

pastato i5ores sienq Siltinimo techninis projektas.

5. Atnaujintas savitas istaigos ivaizdis, saugi ir moderni
aplinka padeda siekti pokydiq ir diegti inovacijas.

6. Nuolatinis darbuotojq tobulejimas ir mokymai gerina

istaigos veiklos or garizavim1.

1. Bltina atnaujinti pavesiniq
grindinius ir sieneles vaikq saugumui.

2. Reikalingas antrojo korpuso
grupiq patalpq, laiptiniq remontas.

3. Lop5elio-darleIio patalpose

bfltina pakeisti kaitrines lempas.
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7. Taikoma ,,Gera pradlia'' ugdymo metodika, vaikams
organizuojama papildoma menine, sportine ir kt. veikla.

8. Integruojami specialiqiq ugdymosi poreikiq turintys
vaikai, teikiama logopedo pagalba
9. Bendradarbiavimas ir partneryste su miesto,

respublikos, tarptautinemis ikimokyklinemis istaigomis,
mokyklomis ir Alytaus kolegija padeda siekti ugdymo
kaitos.

10. Veikia pastato ir teritorijos apsaugos sistema,
langai su ribotuvais, apdengtos smelio deZes ir pakeisti
pavesiniq stogai vaikq ir darbuotojq saugumui.

11. Atliktas metinis pasiekimq ir asmeninio tobulejimo
vertinimas.

12. Istaisa afrka bendruomenei ir pokydiams.

Galimyb6s Gr€smOs

1. Tobulinama tevq (globejrl) informavimo sistema,
taikomi nauji b[dai.

2. Nustatytos darbuotojams metines veiklos vertinimo
uZduotys,

3. Intensyvus ir nuolatinis dalyvavimas projektuose,
programose, mokymuose.

4. Racionalus materialiniq leSq paskirstymas ugdymo
aplinkos modernizavimui ir atnauj inimui.

5. Informatyvi ir aktuali Siam laikmediui vadovq,
pedagogq ir specialistq pagalba.
6. Bendradarbiavimo akryvinimas su socialiniais

partneriais.
7. Sudarytos palankios s4lygos darbuotojq

kvalifikacij os tobulinimui ir pedago gt1 atestacij ai.
8. Tevq (globejq) puramair remejq paramos gavimas.

9. Papildomas finansavimas dalyvaujant tarptautiniuose
projektuose.

10. Geros darbo sqlygos bendruomenei, kokybi5ka
loo5elio-darZelio veikla.

1. Nepilnq Seimq vaikams ir
griZusiems i5 uZsienio vaikams, bfltina
psichologo pagalba istaigoj e.

2. Suteikiama ribota galimybe
tevams (globejams) rinktis ugdymo

istaig4 ir grupes pagal vaikq anliq.
3. Neap5iltinta pastato iSore,

nepakeistos tambury durys kelia
gresmg saugai ir sveikatai.
4. Susidevejusi tvora neatitinka

higienos normq reikalavimq.

STRATEGINIS TIKSLAS - sulcurti s4lygas kiekvieno vaiko gebejimq potencialo, kompetencijq r
intelektq ugdymui, puoselejant tautos vertybes ir pozityvq poZiUri i Zmogq, tenkinant
savaranki5kumo poreiki, tausojant ir stiprinant frzing, emocing sveikat4, uZtikrinant tgstinum4, i
proces4 itraukiant tevus ir vis4 bendruomeng.

Vertinimo
kriterijaus kodas

Efekto vertinimo
kriterijaus

pavadinimas ir mato
vienetas

2018-qjq metq 2019- qjq metq 2020- qjq metq

E-01-01 Selygq sudarymas
ikimokykliam
ugdymui, asm.

158 158 158



Vertinimo
kriterijaus kodas

Efekto vertinimo
kriterijaus

pavadinimas ir mato
vienetas

2018-qjq metq 20t9- qjq metq 2020- qjq metq

E-01-02 UZtikrinamas
priesmokyklinio
ugdymo prieinamumas,
asm.

38 38 38

ALyTAUS LOpSELIO-DARZELIO,,I{YSTUKAS" 2019-2020 METU
STRATEGINIO PLANO PROGRAMA

!ryvendinimo metai 2019-2021

Asignavimg
valdytojas, kodas

Alytaus lop$elio-darZelio,,Nyk5tukas" direklore Angele Julkevidiene,

nuo 2018-09-03 Daiva Rek3tiene, kodas 191053280

Koordinatorius
Alytaus lop$elio-darZelio ,J.{yk!tukas" direktoriaus pavaduotoja

ugdymui Virginij a Davainiene

Vykdytojas Alytaus lop5elio-darZelio,,Nyk5tukas'o bendruomene

Programos
navadinimas

Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programa
Kodas

01

Programos parengimo
argumentai

programa patengla vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo

istatymo 54 straipsnio 5 punktu. Programos parengimas siejamas su

Alytaus miesto savivaldybes 2019 metrl Svietimo veiklos programa ir
2019 metq Svietimo veiklos prioritetinemis kryptimis.

Vykdant ir igyvendinant 5i4 progrElmq sieksime ugdymo proceso

poryeiq ir ugdymosi paZangos igyvendinant ikimokyklinio ir
priesmokyklinio ugdymo pro gramas. Lop5elio-d arLelio vidaus ir lauko

aplinkoje kuriamos naujos, modernios erdves. tobulinama moderni,

eiteti5ka ir saugi ugdomoji aplinka. Renovuotoje sporto saleje nuolat

atnaujintos sporto priemones ir inventorius, pakeisti naujais vaikq

Zaidimq aikgtetq irenginiai. Ypatingas demesys skiriamas vaikq

sportavimo aplinkai. Vaikai pratinami sveikai maitintis ir sveikai

gyventi, formuojami sveikos mitybos iprodiai. Keidiamos priemones

"uitq 
maitinimui, sveikatos gerinimui ir higieniniq igudZiq laikymuisi.

tobulinama pedagogrl ir kitq darbuotojq profesine kompetencija,

tobuleja kompiuterinis ra5tingumo igfldZiai ir mofiacija naudotis

kompiuterine iranga ir naujomis IT priemonemis.

UZtikrinamas racionalus finansq planavimas ir tikslingas materialiq

i5tekliq panaudojimas pades siekti efektyvaus strateginio tikslo

iewendinimo.
Ilgalaikis prioritetas
(pagal Alytaus miesto
strategini plOtros
nlana)

viesqjq paslaugq kokybes ir prieinamumo uZtikrinimas, ugdant

sumani4, veikli4 miesto bendruomeng.

Sia programa

igyvendinamas
istaigos strateginis
tikslas

Grinti ugdymo kokybes veiksmingum4,
modernizuotoje aplinkoje ir siekti pedagogq ir kitq
darbuotojq profesines kvalifikacij os kelimo kokybes.

Kodas 0l-01

Prosramos tikslo Kur"bi5kat itj"otatwus vaikq ugdSrmas, uZtikri@
7



apra5ymas (tikslas,
uZdaviniai)

ir priesmokyklinio ugdymo programq igyvendinim4.
Lop5elio-darZelio pokydiai siekiant ugdymo turinio inovacijq, vaikq
sveikatos stiprinimo ir saugojimo suderinamumo.
Pedagogg motyvacijos stiprinimas, profesines kompetencijos
tobulinimas naudoiant IT priemones ir programas.

Numatomas
programos

ig;rvendinamo
rezultatas

Atnaujinta moderni ir inovafii ugdymo aplinka, tenkins vaikq
poreikius, gerins bendruomenes darbo s4lygas, atlieps tevq (globejq)ir
visuomenes lfikesdius. Priesmokyklinio ugdymo grupiq vaikai
sekmingai pasirengs mokymuisi mokykloj e.

Sukurtose ugdymo erdvese vaikai patirs kflrybini dZiaugsm4, tyrinds,
patenkins savo smalsum4, pajaus sportavimo ir judejimo selcng.

{vairiapuse vaikq veikla pades ,,atrakintioo vaikq talentus.
Vyks nenutr[kstamas pedagogq profesinis tobulejimas ir geres

mofiacija naujq kompetencrjq igtjimui ir pokydiq siekimui.

fstaigos vadovai ir pedagogai taikys gebejimus naudojant IT priemones
ir teiks kokybi5k4 informacij4 tevams ir visuomenei.
Nuolatine vidaus patalpq ir lauko Zaidimrtr aik5teliq aplinkos prieZilra
atitiks sveikatos. estetinius ir hieienos nonnu reikalavimus.

Susijg Lietuvos
Respublikos ir
savivaldybds teis6s
aktai

1. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas;
2. Lietuvos paZangos strategija,,Lietuva 2030" ;

3. Valstybine Svietimo strategija 2AB-2022 metams;
4. Alytaus miesto savivaldyb ds 2019-2020 1 metq strateginis

veiklos planas;
5. Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybeje

or gatizavimo tvarkos apra5as ;

6. Alytaus miesto pletros iki2020 metrl strateginis planas;

7. Alvtaus loo5elio-darZelio ..Nvk5tukas" nuostatai.

:yI

Direktore \ i tt
'' 

.t, b _ 
Daiva Rekstiene

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui a:2. S*g, virginija Davainiene

--v
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\ Daiva Rek5tiene


