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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUTINĖLIS“ 2019-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemo
nės
kodas
01

0101

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst.eurų)

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programa
Kokybiškai organizuoti ikimokyklinį ir Užtikrinamas kokybiškas
priešmokyklinį vaikų ugdymą.
ikimokyklinis, priešmokyklinis
bei specialusis ugdymas.

Logopedinės ir
surdopedagoginės pagalbos
vaikams teikimas

Ikimokyklinio
Direktorius
amžiaus vaikų
skaičius 157, grupių
komplektų skaičius
– 8.
Pedagogų darbo
užmokestis.
Vaikų, turinčių
Direktorius
kalbėjimo ir kalbos
bei klausos
sutrikimų skaičius –
53.
Logopedo bei
surdopedagogo
darbo užmokestis.

I-IV ketv. 186,2

I-IV ketv. 35,2

2

0102

Stiprinti materialinę bazę, kurti
šiuolaikišką, saugią bei sveiką
ugdymo(si) aplinką.

Pedagogų
bei
vadovų Ne mažiau 5 dienas
kvalifikacijos tobulinimas.
per
metus
17
pedagogų tobulins
kvalifikaciją
kursuose
ir
seminaruose
Edukacinė veikla
Organizuoti 4-5
edukacines veiklas
vaikams.

Direktorius
pavaduotoja
ugdymui

I-IV ketv. 1,3

Direktorius
pavaduotoja
ugdymui

I-IV ketv. 0,6

Modernių ugdymo(si) priemonių 8 grupės, žaidimų
įsigijimas
kambarys bei
metodinis kabinetas
papildytas naujomis
ugdymo(si)
priemonėmis bei
metodine ir grožine
literatūra.
IKT, interneto svetainės
Vykdoma
priežiūra, elektroninio dienyno kompiuterinės ir
„Mūsų darželis“ priežiūra
kitos informacijos
įrangos bei interneto
svetainės priežiūra.
Vaikiškos patalynės,
Atnaujinta vaikiška
rankšluosčių atnaujinimas
patalynė,rankšluosči
ai.
Dviejų naujų edukacinių erdvių Įkurtos dvi naujos
įkūrimas lauke
edukacinės erdvės
lauke.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

I-IV ketv. 3,3

Pavėsinių grindinių

Direktoriaus

Atnaujinti 8 grupių

Direktoriaus
I-IV ketv 0,9
pavaduotojas ūkiui

Direktoriaus
I-IV ketv Savivaldybės
pavaduotojas ūkiui
biudžeto
lėšos
Direktoriaus
I-IV ketv Kitos lėšos
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

II-IV

Savivaldybės

3

atnaujinimas

Pastato pamato atnaujinimas

Vaikų maitinimas

Direktorė
Direktorės pavaduotoja ugdymui

pavėsinių grindiniai. pavaduotojas ūkiui

biudžeto
lėšos ir kitos
lėšos
Atnaujintas
Direktoriaus
II-IV
Savivaldybės
pažeistas pastato
pavaduotojas ūkiui
ketv.
biudžeto
pamatas.
lėšos
Vaikų maitinimo
Direktorius,
I-IV ketv. 53,1
organizavimas,
Direktoriaus
užtikrinant higienos pavaduotojas ūkiui
normos
reikalavimus.
ketv.
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