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1. ĮVADAS 

      Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ strateginio plano 2017-2019 metams tikslas – užtikrinti  

efektyvų lopšelio-darželio  veiklos valdymą, kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinio ugdymą, 

modernizuojant ugdymo aplinką, plėtojant profesinę pedagogų kompetenciją, telkiant įstaigos 

bendruomenę  aktualioms problemoms spręsti ir numatytiems tikslams įgyvendinti. 

       Alytaus lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ įsteigtas 1964 m., tai 6 grupių, 110 vietų ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga. 

       Paskirtis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas bei specialiųjų poreikių 

vaikų, turinčių žymų ir vidutinį kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų, ugdymas. 

        Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“  strateginis planas 2017-2019 metams sudarytas 

remiantis: 

       Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; 

       Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“; 

       Valstybine švietimo strategija 2013-2022 metams; 

       Alytaus miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu; 

       Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu; 

       Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ nuostatais. 

       Rengiant darželio strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo ir bendradarbiavimo  

principų, vadovautasi įstaigos nuostatais, bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis. 

 

2.  SITUACIJOS ANALIZĖ 

Mokytojai 

 

      Lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis“   ugdymą vykdo 12 pedagogų:  

  7 – ikimokyklinio ugdymo auklėtojai; 

  3 – priešmokyklinio ugdymo pedagogai; 

  1 – meninio ugdymo pedagogas; 

  1 – logopedas, kuris  teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų.  

 

  Įgytos kvalifikacinės kategorijos: 

   5 – ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko; 

   5 – vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo;  
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   1 – vyresniojo logopedo; 

               1 – vyresniojo muzikos mokytojo.  

 

 Iš jų:  

               9 – įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą; 

   3 – aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. 

               Lopšelio-darželio direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui suteikta antroji 

vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

               Visi mokytojai įgiję  žinias  atitinkančias pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 

technologinę dalį ir geba dirbti kompiuteriu.  

 

  Ugdytiniai      
    

          Lopšelyje-darželyje pilnai sukomplektuotos 6 ugdymo grupės: 

               1 – ankstyvojo amžiaus (1-3 metų amžiaus); 

               3 – ikimokyklinio amžiaus vaikams (3-6 metų amžiaus); 

               2 – priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 metų amžiaus); 

          Įstaigą lanko 117 vaikų, iš jų 46 vaikai turintys kalbėjimo ir kalbos    sutrikimų.  

 

  Ugdymosi aplinka  

 

       Žmogaus vertybės, gyvenimo būdas, susiformuoja jau ankstyvąjame amžiuje, todėl   vaikų 

ugdymo(si) aplinka,  vaiko savijauta joje, ypač svarbūs.  Šiandien vaiko santykis su ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga ir ugdymosi aplinka įgauna vis kitas prasmes, nes čia ugdymo turiniu ir įgyjamomis 

kompetencijomis formuojama vaiko patirtis, asmeniniai įgūdžiai bei tapatumas.  

     Lopšelyje-darželyje veikia  6 ugdymo grupės, kuriose sukurta jauki  aplinka ugdomajai ir 

individualiai veiklai, vaikų žaidimams ir poilsiui. Parinktos ugdymo priemonės skatinančios   

aktyvią vaiko veiklą,  kūrybiškumą, vaizduotę. Sudarytos galimybės vaikams veikti 

savarankiškai,  pačiam rinktis norimas priemones, veiklą. Baldai,  įranga ir  ugdymo priemonės  

(grupės erdvė, kitos patalpos)  patogūs, estetiški, saugūs.  

      Lopšelyje-darželyje   yra    salė,   logopedo, sveikatos priežiūros kabinetai,  senovės buities 

kambarys. 

       Tačiau įstaigoje reikalingas ugdymo aplinkos ir edukacinių erdvių  atnaujinimas,  vidaus 

patalpų –  grupių, prausyklų, tualetų remontas,   lauko žaidimų ir sportinių įrenginių 

modernizavimas. 

       Siekiant ugdymo kokybės, lopšelyje-darželyje reikia kompiuterizuoti  mokytojų darbo vietas, 

tobulinti įstaigos informacinę sistemą, įsigyti šiuolaikiškų ugdymo priemonių  ir techninių  

įrenginių. 

 

Vidinė kontrolė  

 

    Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis“ yra parengtas ugdomosios veikos stebėsenos tvarkos 

aprašas,  vadovaujantis Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d.  įsakymu Nr. V-1201.  

     Lopšelio-darželio ugdomosios veikos stebėsena – nuolatinė lopšelio-darželio  ugdymo proceso 

būklės, kaitos  analizė ir vertinimas. Stebėsena  vykdoma nuosekliai pagal parengtą lopšelio-

darželio mokslo metų planą. Pedagoginės veiklos stebėseną vykdo lopšelio-darželio direktorius ir 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Stebėsenos rezultatai aptariami, analizuojami  savivaldos 
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grupėse (mokytojų tarybos, metodinės tarybos posėdžiuose)  ir panaudojami ugdomajai veiklai 

tobulinti. 

    Lopšelio-darželio vidaus veiklos įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

Lopšelio-darželio veiklos  įsivertinimas vykdomas kiekvienais metais, jo išvados panaudojamos 

veiklos tobulinimui, planavimo procesams pagrįsti.  

     Finansinę veiklą prižiūri lopšelio-daželio direktorius. 

     Lopšelio-darželio higienos ir maisto kokybės priežiūrą vykdo maitinimo organizavimo ir 

higienos priežiūros specialistas. 

 

Pasiekimai 

1. Gerai sukomplektuotos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, išlaikomas stabilus 

vaikų skaičius lopšelyje-darželyje. 

2. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai sėkmingai įgyvendino Priešmokyklinio ugdymo bendrąją  

programą. Į mokyklą išleidome 38 ugdytinius, jų branda atitiko priešmokyklinio ugdymo(si) 

standartus.  

3. Užtikrintas kokybiškas Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ ikimokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimas bei vidutinių ir didelių ugdymosi poreikių turinčių vaikų integracija į 

bendrojo ugdymo grupes.  

4. Lopšelyje-darželyje buvo teikiama  kvalifikuota logopedo pagalba  44 vaikams.  

5. Vyko sėkmingas įvairių projektų ir programų integravimas į ugdymo procesą. 

6. Gera pedagogų  profesinė kompetencija, visi pedagogai yra atestuoti.  

7. Alytaus lopšeliui-darželiui ,,Pušynėlis“ 2016 m. skirtas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos apdovanojimas, laimėjus Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių 

apžiūrą-konkursą.  

8. Alytaus lopšeliui-darželiui ,,Pušynėlis“ 2016 m. skirtas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos padėkos raštas už vaikų sveikatos stiprinimą. 

9. Lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ pripažintas   sveikatą stiprinančia mokykla ir priklauso 

Respublikos  sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui ,,Sveika mokykla“. 

10. Lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

,,Sveikatos želmenėliai“ narys. 

11. Sutelkta aktyvi lopšelio-darželio bendruomenė, siekianti bendrų tikslų, kurioje vyrauja 

pagarbūs santykiai.  Bendruomenė skyrė 2% pajamų mokesčio paramą ugdymo aplinkai gerinti. 

 

Pagalba vaikui 

 

    Logopedas teikia kvalifikuotą  pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų. Jo darbo 

tikslas – nustatyti kalbos ir kalbėjimo  sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai 

pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, 

grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei 

rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei 

pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą 

namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose. Lopšelyje-darželyje yra logopedinis kabinetas, 

kuriame  sukaupta daug didaktinių, vaizdinių ugdymo priemonių, padedančių šalinti kalbėjimo ir 

kalbos  sutrikimus.  

   Įstaigoje dirba Vaiko gerovės komisija, kurios  paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį 

darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo 

programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti vaiko specialiųjų 
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ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir 

atlikti  kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

    Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011-04-11 patvirtintu įsakymu Nr. 

V-579,   Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu, 

patvirtintu lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ direktoriaus,  2011-04-18 įsakymu Nr. V-18. 

    Maitinimo  organizavimo ir higienos priežiūros specialistas – asmuo, atsakingas už sveiką 

mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą. Jis organizuoja ir prižiūri 

vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius 

ir kasdieninius valgiaraščius-reikalavimus, rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, 

kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo 

grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos 

taisyklių viešojo maitinimo įmonėse taikymą.  

 

 

3. MOKYKLOS STRATEGIJA 

Misija 

 

     Padėti šeimai kvalifikuotai ugdyti ir globoti vaiką, tenkinti jo prigimtinius poreikius, ugdyti 

aktyvų, kūrybišką, puoselėjantį pagarbą tautos kultūrai,  stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką.  

      

Vizija 

 

      Moderni ugdymo įstaiga su aukštos kvalifikacijos mokytojais, užtikrinančiais kokybišką ir 

efektyvų vaikų ugdymą, atitinkantį tėvų lūkesčius ir nuolat einanti kaitos ir atsinaujinimo keliu. 

 

 Vertybės 

 

Pati didžiausia vertybė – vaikas, jo gyvenimas ,,čia ir dabar“,  jo ugdymas, vaiko ir šeimos 

poreikių tenkinimas; 

Kompetentingas ir profesionalus   pedagogas – vertybių teikimo pamatas; 

Etninė kultūra – tautos kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį savitumą; 

Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms; 

Tautiškumas ir pilietiškumas; 

Ugdymo aplinkos puoselėjimas ir saugojimas; 

Pilietiškai aktyvi, tautiškai susipratusi, iniciatyvi bendruomenė; 

Įstaigos kredo  – ,,Sveikas vaikas –  sveikesnis gyvenimas, sveikesnė ateitis“. 

 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 

Stiprybės. 

 

   1. Lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ įsikūręs gražiame Alytaus Senamiesčio kampelyje, šalia 

miesto parko. 

    2.  Veikia 6  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo grupės, kurios pilnai 

sukomplektuotos. 

    3. Tenkinamas  visuomenės ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio amžiaus vaikų  ugdymo 

poreikis. 
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    4. Lopšelyje-darželyje ir už jo ribų plėtojama projektinė veikla. 

    5. Aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais,  gerosios patirties sklaida  miesto ir 

rajono  pedagogams.  

    6. Etninės kultūros vertybių ir tradicijų puoselėjimas. 

    7. Teikiama kvalifikuota (logopedo) pagalba  vaikams  turintiems  kalbos  ir kitų kalbėjimo 

sutrikimų. 

     8. Lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ 2016 m.  apdovanotas Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo    bei Sveikatos apsaugos ministerijų  už edukacinių erdvių kūrimą įstaigos aplinkoje ir 

sveikatos stiprinimą. Įteikta  Alytaus miesto savivaldybės mero padėka už gražiausiai tvarkomą 

aplinką. 

       9.  Dirba kvalifikuoti, kūrybingi, ilgametę darbo patirtį turintys pedagoginiai darbuotojai. 

      10. Atlikta dalinė įstaigos pastato renovacija (pakeisti langai, lauko durys, atnaujintas pastato  

   fasadas, šaligatviai, atnaujintas maisto blokas). 

       11. Lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ pripažintas  sveikatą stiprinančia mokykla ir priklauso 

Respublikos  sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui ,,Sveika mokykla“. 

       12. Lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“ yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų  

    asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narys. 

        13. Suformuota estetiška, funkcionali, skatinanti  vaiko gabumų skleidimąsi, aplinka. 

        14. Vykdomas vaikų maitinimo gerinimas dalyvaujant programose: „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

Silpnybės. 

 

         1. Neatlikta  pastato išorės ir vidaus renovacija. 

         2. Materialinė bazė neatitinka šiuolaikinių IKT reikalavimų.  

         3. Lauko aikštyno žaidimų ir sporto įrenginiai neatitinka  higienos normos ir saugumo 

reikalavimų.  

         5. Lauko teritorijos tvora neatitinka higienos normos ir saugumo reikalavimų. 

         6. Tobulintina mokytojų ugdomosios veiklos planavimo kokybė. 

Galimybės. 

 

         1. Tikslingas 2%  gyventojų  pajamų paramos mokesčio panaudojimas ugdymo(si) aplinkai 

gerinti. 

         2.  Vaikų sveikatą stiprinančių priemonių taikymas įstaigoje – Sveikatą stiprinančios 

programos ,,Augu sveikas“ įgyvendinimas. 

         3. Vaikų maitinimo gerinimas dalyvaujant programose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“. 

         4. Tikslingas lopšelio-darželio interneto svetainės panaudojimas informacinių ir metodinių 

žinių skaidai. 

         5. Kvalifikacijos tobulinimas, sudarant sąlygas pedagogams dalyvauti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose ne mažiau kaip 5 dienas metuose.  

         6. Aktyvi Vaiko gerovės komisijos veikla, teikianti švietimo ar kitą pagalbą vaikui su jo 

gerove susijusiais klausimais. 

    7. Lopšelio-darželio renovavimas, ugdymo aplinkos atnaujinimas ir modernizavimas.    

Grėsmės. 

          1. Nepakankamas įstaigos finansavimas, grėsmė higieninei įstaigos aplinkai, mažėja 

galimybė  ugdymo aplinkos atnaujinimui, materialinės bazės stiprinimui. 
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          2. Nepalanki demografinė situacija (mažėja vaikų skaičius, didėja migracija). 

          3. Didėja   visuomenės   socialinė   diferenciacija,   nepakankama   parama   socialinę   

atskirtį patiriančioms šeimoms. 

          4. Daugėja vaikų turinčių kalbos, elgesio  ir emocijų sutrikimų. 

          5. Pedagogų amžiaus didėjimas. 

 

   Remiantis SSGG analize išskyrėme problemas ir tobulintinas sritis. 

   Problemos 

       Netenkinamas lopšelyje-darželyje vis didėjantis IKT technologijų  naudojimosi poreikis;  

       Nepakanka  lėšų įstaigos vidaus patalpų atnaujinimui (grupių ir kabinetų remontui, 

sanitarinių  mazgų, uždarų tualetų įrengimui ir prausyklų remontui  grupėse, elektros instaliacijos 

atnaujinimui. 

       Neapšiltintos  pastato sienos ir stogas. 

       Trūksta lėšų  ugdymo aplinkos atnaujinimui ir modernizavimui. 

   

    Tobulintinos sritys 

        Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas; 

        Ugdymo aplinkos ir ugdymo priemonių atnaujinimas ir modernizavimas; 

        Vaikų sveikatos stiprinimas, sveikos ir saugios aplinkos kūrimas. 

        Informacinių technologijų atnaujinimas ir taikymas ugdymo procese. 

        Sistemingai atnaujinti ir papildyti Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ ikimokyklinio 

ugdymo programą, nuolat analizuoti ikimokyklinio  ugdymo programos įgyvendinimo  

rezultatus.   

 

4. VEIKLOS PRIORITETAI 

 

  1. Kokybiško ir efektyvaus  ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo užtikrinimas. 

  2. Saugios, sveikos ir modernios  ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

  3. Bendruomeniškumo, tautiškumo ir etninės kultūros bei pilietiškumo ugdymas. 

 

 5. EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

1. Nuoseklus, kokybiškas ir efektyvus ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas 

ir  programų įgyvendinimas. 

2. Inovatyvių ugdymo metodų ir būdų taikymas įgyvendinant Alytaus lopšelio-darželio 

,,Pušynėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. 

3. Koreguoti ir atnaujinti pačių parengtą Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ ikimokyklinio 

ugdymo programą.  

4. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų ruošimas, jų koregavimas. 

5. Kryptingai plėtoti turimas ir įgyti naujas kompetencijas, sudarant galimybes pedagogams 

dalyvauti seminaruose. 

6. IKT panaudojimo galimybių didinimas. 

7. Sveikatinimo programų rengimas ir jų  įgyvendinimas. 

8. Projektų rengimas ir gautų lėšų panaudojimas ugdymo  kokybės gerinimui ir aplinkos 

modernizavimui.  

9. Metodinės veiklos organizavimas, gerosios patirties sklaida. 
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10. Dalyvavimas  lopšelio-darželio organizuojamuose ir išorės institucijų siūlomose 

prevencinėse programose, akcijose. 

11. Vystyti ir plėtoti tarptautinių projektų veiklą. 

12.  Glaudus bendradarbiavimas su visomis lopšelio-darželio bendruomenės grupėmis. 

 

6. STRATEGINIO TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ  PLANAS 

 

  Tikslas:      Užtikrinti efektyvų  ir kokybišką  ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, modernioje, 

saugioje ir sveikoje  ugdymo(si) aplinkoje. 

 

   Uždaviniai: 

   1. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę. 

   2. Ugdymo aplinkos atnaujinimas ir modernizavimas. 

   3. Sveikos ir saugios aplinkos kūrimas. 

   4. Lopšelio-darželio aplinkos išlaikymo užtikrinimas.  
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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS“ 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  PROGRAMA 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2017-2019   metai 

Asignavimų valdytojas,  

kodas 

Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ direktorė Aldona Česnulienė 

kodas  291062560 

Vykdytojas (ai) Alytaus lopšelio-darželio  ,,Pušynėlis“ bendruomenė 

 

Programos pavadinimas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa 

 

Programos parengimo 

argumentai 

    Programos parengimas siejamas su  Alytaus miesto savivaldybės 

2016 metų švietimo veikla  ir 2017 metų švietimo veiklos 

prioritetinėmis  kryptimis. 

      Programa  rengiama siekiant užtikrinti efektyvų, gyventojų 

poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį  vaikų ugdymą, 

kurti modernias, saugias ugdymo(si) sąlygas, atnaujinti ugdymo(si) 

priemones ir edukacines erdves. Sieksime telkti  organizacinius, 

finansinius bei žmogiškuosius resursus  bendriems tinklams 

įgyvendinti.  

        Programa parengta atsižvelgiant į lopšelio-darželio  veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatus.         

Ilgalaikis prioritetas 

(pagal Alytaus miesto 

strateginį plėtros planą) 

Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant 

sumanią, veiklią miesto bendruomenę. 

Šia programa 

įgyvendinamas įstaigos 

strateginis tikslas 

    Užtikrinti efektyvų ir kokybišką  ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą, modernioje, saugioje ir sveikoje  ugdymo(si) aplinkoje. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 

 

1. Užtikrinti efektyvų ir kokybišką  ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, modernioje, saugioje ir 

sveikoje  ugdymo(si) aplinkoje. 

 

Strateginio tikslo aprašymas. 

    Siekiant įgyvendinti šį tikslą, reikia gerinti materialinę bazę, kokybiškai organizuoti ugdomąjį 

procesą, pagrįstą ugdymo programų refleksija, vaiko pasiekimų vertinimu, kryptingai plėtojant 

projektinę veiklą, taikant gerąją pedagogų patirtį, kuriant  šiuolaikiškas, saugias ir modernias 

ugdymo(si) sąlygas ir aplinką,  atnaujinti ugdymo(si) priemones,     tobulinti įstaigos bendruomenės 

narių kvalifikaciją. Siekiant aukštos pedagogų profesinės kompetencijos, turime sudaryti  jiems    

palankias darbo sąlygas ir  modernias darbo vietas su šiuolaikinėmis technologijomis. 

 

1.1. Uždavinys:  Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę. 

 

   Vienas iš svarbiausių tikslų lopšelyje-darželyje yra gera ugdymo(si) kokybė.  Jį įgyvendinti 

galima tik keliant ugdymo lygį, gerinant ugdymo(si) sąlygas ir mokytojų profesinę kompetenciją, 

tobulinant vertinimo sistemą. 
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Priemonės pavadinimas 

 

Vertinimo kriterijai 

Atsakingi 

asmenys 

Lėšų šaltiniai 

2017m. 2018m. 2019m. 

1.1.1.  Ikimokyklinio 

ugdymo  poreikių tenki-

nimas ir Alytaus lopšelio -

darželio ,,Pušynėlis“ 

ikimokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimas. 

100 % tenkinami 

ikimokyklinio ugdymo 

poreikiai, sėkmingai 

įgyvendinama 

ikimokyklinio  ugdymo 

programa. 

Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

SB 

VB 

 

SB 

SB 

VB 

 

SB 

SB 

VB 

 

SB 

Ikimokyklinio 

ugdymo  

auklėtojos 

SB 

VB 

 

SB 

VB 

 

SB 

VB 

 

 1.1.2. Priešmokyklinio 

ugdymo  poreikių 

tenkinimas, Priešmokyk-

linio ugdymo bendrosios  

programos įgyvendini-

mas. 

100 %  tenkinami 

priešmokyklinio ugdymo 

poreikiai, sėkmingai 

įgyvendinama programa. 

Vaikų branda atitinka 

priešmokyklinio ugdymo 

standartus. 

Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

Priešmokykli-

nio ugdymo 

pedagogai 

SB 

VB 

 

SB 

SB 

VB 

 

SB 

VB 

 

SB 

SB 

VB 

 

SB 

VB 

 

SB 

SB 

VB 

 

1.1.3. Logopedo pagalbos 

teikimas  vaikams 

turintiems kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų. 

Suteikta  kvalifikuota 

logopedo pagalba 34 

vaikams, turintiems 

kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų. 

Logopedas SB 

VB 

 

 

SB 

VB 

 

SB 

VB 

 

1.1.4. Pedagogų 

kvalifikacijos kėlimas. 

 Pedagogai 5 dienas 

metuose dalyvauja 

kursuose, seminaruose,  

gėrėja dalykinė kompe-

tencija, ugdymo kokybė. 

Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

SB 

VB 

 

VB 

SB 

VB 

 

VB 

SB 

VB 

 

VB 

   

1.1.5.  Edukacinių 

programų, išvykų ir 

pažintinės veiklos 

organizavimas. 

Vykdomos 3-4 edukaci-

nės programos įstaigoje, 

2-3 pažintinės veiklos ir 

išvykos, plečiamos vaikų 

žinios.  

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

VB VB VB 

1.1.6.  Pedagogų 

atestacijos vykdymas. 

Pedagogai vykdo savo 

turimai kvalifikacinei 

kategorijai  keliamus 

reikalavimus. 

Direktorius  

 

VB VB VB 

1.1.7.  Metodinės veiklos 

organizavimas. 

Planingai vykdomos 2-3 

praktinės metodinės 

veiklos, rengiami 

metodiniai pranešimai, 

vykdoma gerosios 

patirties sklaida. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

   

1.1.8. Įstaigos veiklos 

kokybės vertinimo, įsiver-

tinimo ir planavimo 

Rezultatai naudojami 

sekančių metų veiklos 

planavimui ir tobulini-

Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas  
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vykdymas. mui. ugdymui 

1.1.9.  Vykdyti Alytaus 

lopšelio-darželio 

,,Pušynėlis“ ikimokyklinio 

ugdymo programos 

turinio, pagal naujas 

metodines rekomendaci-

jas, koregavimą. 

Ugdymo turinio kaita 

atitiks šiuolaikinius 

ugdymo tikslus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

   

 1.1.10. Švenčių ir 

renginių organizavimas. 

Organizuojami renginiai 

skirti  kalendorinėms, 

tautinėms ir valstybinėms 

šventėms paminėti. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

Meninio 

ugdymo 

pedagogas 

   

1.1.10. Vykdyti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais. 

Vyks renginiai numatyti 

lopšelio-darželio mokslo 

metų veiklos plane. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

   

1.2. Uždavinys: Ugdymo aplinkos modernizavimas ir atnaujinimas. 

  Sėkmingas ugdymo procesas priklauso nuo materialinės bazės būklės. Ugdymo procesas  privalo 

būti aprūpintas būtinomis  techninėmis priemonėmis, naujausiomis informacijos ir komunikacijos 

technologijomis. Reikia kurti šiuolaikišką, modernią ir saugią ugdymosi aplinką ir atnaujinti 

ugdymo priemones. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijai Atsakingi 

asmenys 

Lėšų šaltiniai 

2017m. 2018m. 2019m 

1.2.1. Ugdymo 

priemonių ir žaislų 

įsigijimas. 

 

Grupės aprūpintos ugdymo 

priemonėmis ir žaislais, suda- 

rytos sąlygos efektyvesniam 

ir kūrybiškam ugdymui. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 
 

VB 

KT 

VB 

KT 

VB 

KT 

1.2.2. Informacinių 

technologijų  atniauji-

nimas ir priežiūra. 

Įsigyti 3 nauji kompiuteriai, 

sudaromos didesnės 

galimybės naudotis 

kompiuterine įranga.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui   

SB 

VB 

SB 

VB 

SB 

VB 

1.2.3.  Grupių baldų 

atnaujinimas. 

Pakeisti staliukai  ir kėdutės 

dvejose grupėse, pakeistos 

lovos. Baldai atitinka 

higienos normos ir saugumo 

reikalavimus.   

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui   

SB 

VB 

SB 

VB 

SB 

VB 

1.2.4. Spaudinių  

įsigijimas. 

 

 

 

Kabinetai papildyti metodine 

literatūra, grupės papildytos 

grožine literatūra ir spaudi-

niais. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

 

VB VB VB 

1.2.5.  Vidaus patalpų 

(tualetų ir prausyklų) 

remontas. 

Renovuoti  tualetai ir 

prausyklos grupėse, atitiks 

higienos normos reikalavi-

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui   

SB 

 

SB 
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mus. 

1.2.6.  Vaikų žaidimų 

aikštelių sutvarkymas. 

Vaikų žaidimų aikštelių 

įrenginiai pakeisti naujais, 

atitinkančiais higienos 

normos  ir saugos 

reikalavimus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui   

SB 

ES 

SB 

ES 

 

1.3. Uždavinys: Saugumo  ir sveikatingumo  gerinimas.  

   Kad įgyvendintume šį uždavinį, turime   padėti vaikams suformuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, 

sukurti sveikas ir saugias ugdymo(si) sąlygas,  užtikrinti vaikų, pedagogų ir visos bendruomenės 

gerus tarpusavio santykius. 

Priemonės pavadinimas Vertinimo kriterijai Atsakingi 

asmenys 

Lėšų šaltiniai 

2017m. 2018m. 2019 m. 

1.3.1. Programų 

,,Pienas vaikams“ ir 

,,Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“ 

vykdymas. 
 

 

Gėrėja vaikų mityba, 

formuojami teisingi mitybos 

įpročiai, gėrėja vaikų sveikata. 

Direktorius  

Maitinimo 

organizavimo 

ir higienos  

priežiūros 

specialistė 

 

VB 

ES 

 

VB 

ES 

 

VB 

ES 

1.3.2.  Lauko teritorijos 

tvoros keitimas. 

Teritorija aptverta saugia  

tvora, atitinkančia higienos 

normos saugos reikalavimus, 

užtikrinamas vaikų saugumas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui   

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

 SB  

1.3.3.  Dalyvavimas 

programoje ,,Augu 

sveikas“. 

Dalyvauja 117 ugdytinių, 

gerės vaikų sveikata. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

SB 

VB 

SB 

VB 
 

SB 

VB 
 

1.3.4. Vaikų sveikatą 

stiprinančių akcijų ir 

projektų rengimas ir 

vykdymas.  

Vykdomi tęstiniai įstaigos ir 

respublikiniai projektai, 

Alytaus miesto savivaldybės 

visuomenės  sveikatos 

priežiūros specialisto 

paskaitos ir renginiai.  

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

VB VB VB 

 1.4. Uždavinys: Lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ aplinkos išlaikymo užtikrinimas. 

 

 Subalansuotas materialinių išlaidų panaudojimas, užtikrins įstaigos funkcionavimą. 

Priemonės pavadinimas Vertinimo kriterijai Atsakingi 

asmenys 

Lėšų šaltiniai 

2017m. 2018m. 2019 m. 

1.4.1. Komunalinių 

paslaugų, ryšių 

aprangos ir patalynės, 

kitų  paslaugų sąskaitų 

apmokėjimas. 

Laiku apmokėtos visos 

sąskaitos 
Direktorius 

Vyr. buhalteris 

SB 
 

SB 
 

SB 
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1.4.2. Darbo užmokes-

čio apmokėjimas. 

  27 darbuotojams laiku 

išmokėtas darbo 

užmokestis. 

Direktorius 

Vyr. buhalteris 

VB 

SB 

 

VB 

SB 
 

VB 

SB 
 

1.4.3. Kokybiškas 

vaikų maitinimo 

organizavimas. 

117 vaikų organizuojamas 

kokybiškas maitinimas. 

Maitinimo 

organizavimo 

ir higienos  

priežiūros 

specialistė 

SB 

 

SB 
 

SB 
 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

 

1. Sudarytos sąlygos visiems, norintiems lankyti lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes. 

2. Lopšelyje-darželyje dirbančių pedagogų kvalifikacija atitiks švietimo įstaigoms keliamus 

reikalavimus, darbas bus grindžiamas pedagoginėmis naujovėmis.  

3. Atnaujinta  ugdymo(si) aplinka, sukurtos sąlygos sėkmingam ugdymo programų įgyvendinimui,  

sąlygos atitiks higienos normos reikalavimus, gerės vaikų sveikata.  

4.  Šiuolaikiškos ugdymo priemonės skatins vaikų kūrybiškumą, saviraišką ir ugdymosi pažangą,  

bus  sudarytos sąlygos geriau pažinti savo tautos kultūrą ir papročius bei tradicijas. 

5. Informacinių technologijų atnaujinimas   gerins įstaigos informatyvumą,  bus kompiuterizuotos 

mokytojų darbo vietos, suteiktos galimybės taikyti naujus, modernius ugdymo metodus,   užtikrins 

visuomenei  ir tėvams prieinamą informaciją apie lopšelyje-darželyje teikiamas paslaugas.   

 6.  Gerės lopšelio-darželio materialinė bazė, kuri atitiks standartus, bus sudarytos visos sąlygos 

sėkmingam įstaigos funkcionavimui. 

  7. Lopšelio-darželio bendruomenėje ugdomas bendruomeniškumas, tautiškumas, etninė kultūra ir 

pilietiškumas. 

 

 

Stebėsena ir  atsiskaitymas už rezultatus 

 

      Lopšelio-darželio stebėseną vykdo administracija. Strateginio plano stebėsena  atliekama viso 

proceso metu ir visais lygiais. Stebima kaip įgyvendinamas strateginis tikslas, ar darbuotojai vykdo 

pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios. Strateginis planas gali būti 

tikslinamas ir koreguojamas. Strateginio plano darbo grupė pristato strateginio plano įgyvendinimo 

rezultatus ir analizę kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje, pateikiant ataskaitas apie įgyvendinimą 

mokytojų tarybos ir lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose.  

      Strateginį planą įgyvendina lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ bendruomenė. 

  

 

Direktorė                                                                                                                 Aldona Česnulienė 

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui                                                                        Nijolė Gurevičienė 

 

Vyr. buhalterė                                                                                                   Aldona Daunoravičienė 
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2017-2019 metų  strateginio veiklos plano programa (Nr. 21, 23) 

 

 TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

              (tūkst. Eur)  

P
ro

g
ra

m
o
s 

ti
k
sl

o
 k

o
d
as

 

U
žd

av
in

io
 k

o
d
as

 

P
ri

em
o
n
ės

 k
o
d
as

 

Pavadinimas 

F
in

an
sa

v
im

o
 š

al
ti

n
is

 2017-ųjų metų lėšų projektas 

2
0
1
8

-ų
jų

 m
et

ų
 l

ėš
ų
 p

ro
je

k
ta

s 
 

2
0
1
9

-ų
jų

 m
et

ų
 l

ėš
ų
 p

ro
je

k
ta

s 
 

Produkto kriterijaus 

Iš
 v

is
o
  

Išlaidoms 

T
u
rt

u
i 

įs
ig

y
ti

  

Pavadinimas 

planas 

Iš
 v

is
o
  

Iš
 j

ų
 d

ar
b
o
 

u
žm

o
k
es

či
u
i 

 

2
0
1
7

-i
ej

i 
m

et
ai

 

2
0
1
8

-i
ej

i 
m

et
ai

 

2
0
1
9

-i
ej

i 
m

et
ai

 

21  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa         

01 Užtikrinti kokybišką ugdymą ir tinkamą ugdymo aplinką Sąrašinis vaikų skaičius, 

asm. 

117 117 117 

01 01 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimas ir priežiūra Finansavimo dalis, skirta 

ikimokykliniam ir 

priešmokykliniam 

ugdymui 

      

01 01 01 Sudaryti sąlygas 

ikimokykliniam vaikų 

ugdymui 

SB 54,5 54,5 41,6   56,9 56,9 Vaikų, lankančių 

ikimokyklinio ugdymo 

grupes, skaičius,  asm. 

89 89 89 

D 70,4 70,4 51,3   72,5 72,5 

VB             

ES             

KT             

Iš viso: 124,9 124,9 92,9   129,4 129,4 
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01 01 02 Užtikrinti 

priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumą 

SB 21,9 21,9 16,7   23,0 23,0 Vaikų, lankančių 

priešmokyklinio ugdymo 

grupes lopšelyje-darželyje 

skaičius, asm. 

28 28 28 

D 29,6 29,6 21,9   30,5 30,5 

VB             

ES             

KT             

Iš viso: 51,5 51,5 38,6   53,5 53,5 

01 01 08 Užtikrinti 

ikimokyklinio ugdymo 

aplinkos išlaikymą 

SB 149,1 149,1 64,8   154,3 154,3 Alytaus lopšelis-darželis 

"Pušynėlis", vnt 

1 1 1 

D             

VB 1,1 1,1     1,1 1,1 

ES 0,3 0,3     0,3 0,3 

KT 2,0 2,0     2,0 2,0 

Iš viso: 152,5 152,5 64,8   157,7 157,7 

01 01 Iš viso uždaviniui: 328,9 328,9 196,3   340,6 340,6         

01   Iš viso tikslui: 328,9 328,9 196,3   340,6 340,6         

21   Iš viso programai 328,9 328,9 196,3   340,6 340,6         

23  Socialinės apsaugos programa         

02 Užtikrinti socialinę apsaugą, mokant socialines išmokas ir kompensacijas Priešmokyklinio ugdymo 

vaikų skaičius, asm. 

28 28 28 

02 01 Teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas Finansavimo dalis, skirta 

nemokamam mokinių 

maitinimui 

      

02 01 09 Mokinius nemokamai 

maitinti 

SB             Vaikų, gaunančių 

nemokamą maitinimą 

skaičius, asm. 

2 2 2 

D 1,0 1,0     1,0 1,0       

VB                   

ES                   

KT                   

Iš viso: 1,0 1,0     1,0 1,0       
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02 01 Iš viso uždaviniui: 1,0 1,0     1,0 1,0         

02 Iš viso tikslui: 1,0 1,0     1,0 1,0         

23 Iš viso programai:  1,0 1,0     1,0 1,0   

                 

    Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai           

   

  

            

   

  

  (tūkst. Eur)        

   

Ekonominės klasifikacijos grupės 

2017-ųjų 

metų 

lėšų 

projektas 

2018-ųjų 

metų 

lėšų 

projektas 

2019-ųjų 

metų lėšų 

projektas 

 Finansavimo šaltiniai: 

   SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti,  biudžetinių 

įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos 

lėšos, paskolų lėšos ir kt. 

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos (perduotoms iš apskričių 

įstaigoms išlaikyti, mokinio krepšelio lėšos ir kt), kitos dotacijos. 
 

    

    

   1. Iš viso lėšų poreikis:   329,9 341,6 341,6  
   1.1. išlaidoms, iš jų: 329,9 341,6 341,6  
   1.1.1. darbo užmokesčiui 196,3 203,2 203,2  
   1.2. turtui įsigyti         
   2. Finansavimo šaltiniai: 329,9 341,6 341,6  
   2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso: 326,5 338,2 338,2  
   2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 225,5 234,2 234,2    

   2.1.2.  Dotacijos iš valstybės ir kitų 

valstybės valdymo lygių (D) 
101,0 104,0 104,0    

   2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 1,1 1,1 1,1    

   2.3. Europos Sąjungos  ir kitų 

užsienio fondų paramos lėšos (ES) 
0,3 0,3 0,3    

   2.4. Kitų šaltinių lėšos( KT) 2,0 2,0 2,0    

           

   Vyr. buhalterė                     Aldona Daunoravičienė    

                         Direktorė                                                                                                                                                                           Aldona Česnulienė 

 


