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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VOLUNGĖLĖ‘‘
2017 – ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas
01
0101

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Lėšų
terminas šaltiniai

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
Šiuolaikinės, modernios aplinkos kūrimas, Lauko aikštynų ir įrenginių
aprūpinant naujomis ugdymo
atnaujinimas
priemonėmis ir kompiuterine įranga.

Atnaujintos ir
perdažytos lauko
priemonės

Direktoriaus II-III ketv.
pavaduotojas
ūkiui

D

Baldelių atnaujinimas

Įsigyta komplektais:
Direktoriaus I-IV ketv.
reguliuojamo aukščio pavaduotojas
baldeliai - 1 gr.;
ūkiui
sekcijos žaislams-1 gr.

D

Ugdymo priemonės, žaislai,
raštinės ir meninės priemonės

10 grupių vaikams
įsigyjama visų
reikiamų ugdymo
priemonių

IKT bazės modernizavimas

Įsigyta interaktyvių
Direktorius
pamokų komplektų 2,

Direktoriaus I-IV ketv.
pavaduotojas
ugdymui
I-IV ketv

D, SB

D

kompiuteris 1,
video projektorius 1

0102

0103

Sėkmingas veiklos ir ugdymo proceso
organizavimo užtikrinimas.

Naujų ugdymo erdvių kūrimas.

Sėkmingas įstaigos funkcionavimo
užtikrinimas.

Grožinė literatūra

Įsigyta spaudinių 10
grupių

Einamojo remonto darbai grupėse

Atliktas einamasis
Direktoriaus
patalpų remontas 2 gr. pavaduotojas
ūkiui

III ketv.

SB, KT

Pedagogų dalyvavimas
kvalifikacijos programose

23 pedagogai po 5
Direktorius
dienas dalyvauja
kvalifikacijos
tobulinimo programose

I-IV ketv

D

Dalyvavimas edukacinėse
programose

5 grupių vaikai vykdo Pedagogai
edukacines programas
už įstaigos ribų.

I-IV ketv

D

Metodinių leidinių ir edukacinių
priemonių grupėms įsigijimas

10 grupių aprūpintos
didaktinėmis
priemonėmis

Direktoriaus I-IV ketv
pavaduotojas
ugdymui

D

Tęsti muziejaus rekonstrukciją

Įrengiamos naujos
veiklos zonos

Direktorius

I-IV ketv

D, SB,
KT

Darbuotojų darbo užmokestis

Laiku išmokami
atlyginimai 44
darbuotojams.

Vyr.
buhalteris

I-IV ketv

SB, MK

Apmokėtos paslaugų sąskaitos

Laiku apmokamos
Vyr.
komunalinės paslaugos buhalteris

I-IV ketv

SB, BB,
ES, D

Direktoriaus I-IV ketv
pavaduotojas
ugdymui

D

0104

Vaikų maitinimas

Organizuojamas
kokybiškas 201 vaiko
maitinimas

Užtikrintos geros darbo sąlygos

Veikla vykdoma
saugioje, higienos
reikalavimus
atitinkančioje įstaigos
aplinkoje

Maitinimo
org. ir
higienos
priežiūros
specialistas
Direktorius,
atsakingi
asmenys

I-IV ketv

SB, BB,
ES

I-IV ketv

SB, KT

*Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos Sąjungos
ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES); kitų šaltinių lėšos ( KT)

Direktorė

Aušra Plytninkaitė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Irena Malinauskienė

Vyriausioji buhalterė

Danguolė Vasiliauskienė

