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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUT Ė“ 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
 

Priemonės 
kodas 

Priemonės 
pavadinimas 

Įstaigos veiksmo pavadinimas 
Proceso ir/ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir reikšmės 
Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykdymo 
terminas 

Lėšų 
šaltiniai 

01 
                              Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa 

 
 
 

0101 
 
 

 

Užtikrinti kokybišką 
ikimokyklinį ir 
priešmokyklinį  
ugdymą. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo poreikių tenkinimas,  
ugdymo programų įgyvendinimas. 

Ugdomų vaikų skaičius – 150.  
Grupių komplektų skaičius – 8.  
Pedagogų darbo užmokestis. 
 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

SB, VB 
lėšos 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalifikuotos logopedo pagalbos 
teikimas   vaikams, turintiems 
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. 

Specialiųjų poreikių vaikų skaičius – 54.  
Logopedų darbo užmokestis. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV 
 ketvirtis 

SB, VB 
lėšos 

Pedagogų ir vadovų kvalifikacijos 
tobulinimas. 

17  pedagogų ir 2 vadovai  ne mažiau 
kaip 5 dienas per metus tobulins 
kvalifikaciją kursuose, seminaruose.  

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

VB 
lėšos 

Edukacinių programų vaikams 
organizavimas. 

Vykdomos 4‒5 edukacinės programos 
vaikams. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV 
 ketvirtis 

VB 
lėšos 



0102 Gerinti materialinę 
bazę, užtikrinant 
saugią ir sveiką 
ugdymo aplinką. 

Ugdymo priemonių, žaislų, sporto 
inventoriaus ir raštinių prekių 
įsigijimas. 

8 grupės, 2 logopedų kabinetai, sporto 
salė. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV 
 ketvirtis 

VB 
lėšos 

  Pažintinės, grožinės ir metodinės 
literatūros įsigijimas. 

8 grupės, metodinis kabinetas. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

VB 
lėšos 

Interneto svetainės aptarnavimas, 
kompiuterinės įrangos priežiūra ir 
įsigijimas. 
Interneto prieigos įrengimas 
grupėse. 

Vykdoma interneto svetainės priežiūra 
ir atnaujinimas. 
Įsigyta: 1 stacionarus kompiuteris; 3 
nešiojami kompiuteriai; 1 interaktyvi 
lenta.  
Įrengta interneto prieiga 8 grupėse. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

VB 
lėšos 

  Baldų įsigijimas. Įsigyta: 6 grupėms rankšluostinės;  
1 grupei lentynos žaislams; priemonių 
spintos metodiniam kabinetui. 

Direktoriaus 
pavaduotojas  
ūkiui 

II-IV 
 ketvirtis 

 

VB, KT 
lėšos 

  Lauko edukacinių erdvių 
atnaujinimas. 

Įsigytos 2 lauko žaidimų priemonės. Direktoriaus 
pavaduotojas  
ūkiui 

II-IV 
 ketvirtis 

 

KT 
lėšos 

  Tvoros pakeitimas.  
 

Teritorija aptverta nauja 390 m. ilgio 
tvora. 

Direktoriaus 
pavaduotojas  
ūkiui 

II-IV 
 ketvirtis 

 

SB 
lėšos 

  Indų ir stalo įrankių, virtuvinės 
įrangos atnaujinimas. 

Įsigyta: indų ir stalo įrankių 2 
grupėms; konvencinė krosnis; 
pramoninis mikseris. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

II-IV 
 ketvirtis 

 

SB, KT 
lėšos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Minkšto inventoriaus  įsigijimas. Įsigyta: čiužinių (137 vnt.), pagalvių 
(156 vnt.), antklodžių (121 vnt.), 
patalynės (240 kompl.), rankšluosčių 
(50 vnt.), kilimų (2 vnt.). 

Direktoriaus 
pavaduotojas  
ūkiui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

SB, KT 
lėšos 

Vidaus patalpų remontas. 8 grupių tualetų ir prausyklų remontas. 
Logopedo kabineto remontas. 
1 grupėje ir salėje  pakeista grindų 
danga. 

Direktoriaus 
pavaduotojas  
ūkiui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

SB, KT 
lėšos 



Valymo ir higienos priemonių 
įsigijimas. 

8 grupės ir virtuvė. Direktoriaus 
pavaduotojas  
ūkiui 

I-IV 
 ketvirtis 

 

SB 
lėšos 

0103 Užtikrinti lopšelio-
darželio aplinkos 
išlaikymą. 

Komunalinių paslaugų, ryšių, 
aprangos ir patalynės, kitų paslaugų 
sąskaitų apmokėjimas. 

Laiku apmokamos visos sąskaitos. Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui  

I-IV 
 ketvirtis 

SB 
lėšos 

 

Vaikų maitinimas. Organizuojamas kokybiškas 150 vaikų 
maitinimas. 

Maitinimo 
organizavimo 
ir higienos 
priežiūros 
specialistas 

I-IV 
 ketvirtis 

SB, KT 
lėšos 

 
 

  Darbo užmokesčio išmokėjimas. Darbuotojams laiku išmokamas darbo 
užmokestis. 

Direktorius  I-IV 
 ketvirtis 

SB, VB 
lėšos 

 
*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                                                                                                                                                                                       Irena Andžiulytė 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                              Valentina Barysaitė 
 
 
 


