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ALYTUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS” 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

1
01
01 01

2
Užtikrinti ikimokyklinio,
priešmokyklinio, specialiojo
(su regos ir kalbos)
sutrikimais ugdymo kokybę

Įstaigos
veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai

5
3
4
IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio Ikimokyklinio amžiaus vaikų Direktorius,
ugdymo poreikių tenkinimas,
skaičius 150, grupių
direktoriaus
programų įgyvendinimas
komplektų skaičius 8.
pavaduotojas ugdymui
Pedagogų darbo užmokestis
Specialiųjų poreikių (regos,
Specialiųjų poreikių vaikų
Logopedai
kalbos ir komunikacijos) vaikų
skaičius 62.
ugdymas
Spec. pedagogų darbo
užmokestis
Edukacinių programų vaikams
Vykdomos 4 edukacinės
Direktoriaus
organizavimas
programos vaikams
pavaduotojas ugdymui
Programos „Pienas vaikams“
Pagerinsime maitinimą
Maitinimo organizavimo
vykdymas
(150 vaikai)
ir higienos specialistas

Vaisių vartojimo mokykloms
programos vykdymas

Papildomai skirsime šviežių
vaisių vaikų maitinimui (150
vaikams)

Įvykdymo
terminas
6

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
7

I-IV ketv.

223,6
SB
VB

I-IV ketv.

22,9
SB
VB

I-IV ketv.

0,9
VB
3,2
ES
D
ES

I-IV ketv

Maitinimo organizavimo I-IV ketv
ir higienos priežiūros
specialistas

1

2

01 02

Atnaujinti įstaigos aplinką,
užtikrinti sveikas ir saugias
ugdymosi sąlygas

01 03
ĮstaįS Įstaigos funkcionavimo
užtikrinimas

3
Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas

4
Ped4 ikimokyklinio ugdymo
auklėtojos, 1 meninio ugdymo
pedagogė įgis metodininko
kvalifikacines kategorijas.
Pedagogai ne mažiau 5 dienas
skirs kvalifikacijos tobulinimui
Aprūpinimas ugdymo (si)
Žaislų, priemonių, grožinės ir
priemonėmis
metodinės literatūros
įsigijimas
1 grupės kapitalinis remontas
Suremontuota grupė, rūbinėlė

Direktorius, direktoriaus I-IV ketv.
pavaduotojas ugdymui

7
1,2
SB
VB

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

I-IV ketv.

3,9
VB

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

II-III ketv.

1,4
SB
KT
1,5
SB
KT
2,2
KT

5

6

Baldų įsigijimas

1 grupei ir rūbinėlei įsigyti
baldai

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

I-IV ketv.

Įrengti naujas ugdymui skirtas
erdves (vidaus ir lauko),
atnaujinti aktyviam vaikų
judėjimui skirtą inventorių
IKT priežiūra

Įrengta sensorikos erdvė,
patyriminio ugdymo erdvės
lauke, įsigyta priemonių

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

I-IV ketv.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

III ketv.

0,7
SB

Direktorius

I-IV
ketvirtis
I-IV
ketvirtis

147,2
SB
51,6
SB
KT

Interneto svetainės priežiūra,
elektroninio dienyno „Mūsų
darželis“ naudojimas
Darbuotojų darbo užmokestis
Laiku darbuotojams
išmokamas darbo užmokestis
Kokybiškas vaikų maitinimo 150 vaikų užtikrinamas
organizavimas
sveikas ir kokybiškas
maitinimas

Maitinimo organizavimo
ir higienos priežiūros
specialistas

*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).

