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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VOLUNGĖLĖ‘‘
2018 – 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
Sėkmingas ir kokybiškas veiklos
ir ugdymo(si) proceso
organizavimo užtikrinimas.

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
poreikių tenkinimas, programų
įgyvendinimas.

Grupių komplektų skaičius – 10,
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų skaičius – 209,
Pedagogų darbo užmokestis.

Direktorius

I-IV ketv.

SB, VB

Pedagogų ir vadovų
kvalifikacijos kėlimas.

22 pedagogai dalyvauja
kvalifikacijos programose.

Direktorius

I-IV ketv.

VB

Pedagogų atestacijos vykdymas 3 pedagogai įgis vyresniojo
ikimokyklinio ugdymo auklėtojo
kvalifikacinę kategoriją.

Direktorius, III-IV ketv. SB, VB
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Edukacinių programų vaikams
organizavimas.

Direktorius, I-IV ketv.
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

VB

Direktorius, I-IV ketv.
direktoriaus
pavaduotojas

ES

7 grupių vaikai vykdo edukacines
programas už lopšelio-darželio
ribų.

Dalyvavimas Eco Farm
Bendradarbiavimas su kitų šalių
Kindergartens (EFK) Erasmus+ ikimokyklinėmis įstaigomis,
projekte (2017-1-TR01-KA
dalijimasis gerąja patirtimi,
201- 045670)

novatoriškumo skatinimas,
kvalifikacijos tobulinimas.
0102

0103

Ugdymo priemonių ir žaislų
Šiuolaikinės, modernios aplinkos įsigijimas.
kūrimas, aprūpinant naujomis
ugdymo priemonėmis ir
kompiuterine įranga
Interaktyvių priemonių
įsigijimas.

Sėkmingas įstaigos
funkcionavimas

ugdymui

10 grupių, dailės studija, logopedo Direktoriaus II-IV ketv.
kabinetas, mokytojų kambarys
pavaduotojas
aprūpinti ugdymo priemonėmis ir ugdymui
žaislais

VB

Padidės vaikų aktyvumas
ugdomojoje veikloje, padės lavėti
visose kompetencijose.

Direktorius

III-IV ketv.

VB

Grožinės literatūros, metodinių
leidinių įsigijimas.

10 grupių aprūpinta grožine ir
metodine literatūra.

Direktoriaus II_IV ketv.
pavaduotojas
ugdymui

VB

Einamojo remonto darbai
grupėse.

Atlikti einamojo remonto darbai 2 Direktoriaus II-III ketv.
grupėse.
pavaduotojas
ūkiui

KT

Baldelių atnaujinimas.

Įsigyta komplektais:
reguliuojamo aukščio baldeliai 1,
sekcijos žaislams 2.

Direktoriaus III-IV ketv.
pavaduotojas
ūkiui

VB

Bendro naudojimo erdvių
atnaujinimas.

Atnaujintos bendro naudojimo
erdvės, įsigyti informaciniai
stendai.

Direktoriaus II-III ketv.
pavaduotojas
ūkiui

KT

Darbuotojų darbo užmokestis.

Laiku išmokami atlyginimai 43
darbuotojams.

Direktorius

I-IV ketv.

SB, VB

Apmokėtos paslaugų sąskaitos.

Laiku apmokamos sąskaitos už
komunalines paslaugas.

Direktorius

I-IV ketv.

SB,VB,
ES, KT

Vaikų maitinimas.

Organizuojamas kokybiškas 209
vaikų maitinimas.

Maitinimo ir
higienos
priežiūros
specialistas

I-IV ketv.

SB, VB,
ES

Direktorius,
atsakingi

I-IV ketv.

SB, KT

Užtikrintos geros darbo sąlygos. Veikla vykdoma saugioje,
higienos reikalavimus

atitinkančioje įstaigos aplinkoje.

asmenys

*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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Irena Malinauskienė

