PATVIRTINTA
Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“
direktoriaus
2016 m. vasario 12 d.
įsakymu Nr. V-2

PRITARTA
Alytaus lopšelio-darželio tarybos
2016 m. sausio 27 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu
(protokolo Nr. T-1)

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

PriemoPriemonės
nės
pavadinimas
kodas
01
0101 Organizuoti
kokybišką
ikimokyklinį ir
priešmokyklinį
vaikų ugdymą

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
Ikimokyklinio ir
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio Direktorius
priešmokyklinio ugdymo
amžiaus vaikų skaičius 150, grupių Vyr. buhalteris
poreikių tenkinimas, programų komplektų skaičius 8.
Pedagogų darbo užmokestis
įgyvendinimas
Specialiųjų
poreikių vaikų, Specialiųjų poreikių vaikų skaičius 62 Logopedai
turinčių kalbėjimo ir kalbos Logopedų darbo užmokestis
sutrikimų, ugdymas
Seminarų organizavimas

Organizuoti du seminarus

Pedagogų ir vadovų
kvalifikacijos tobulinimas

19 pedagogų ne mažiau 5 dienas per
metus tobulins kvalifikaciją
seminaruose ir kursuose

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(eurais)

I – IV ketv.

140200,00
(savivaldybės ir
valstybės biudžeto
lėšos)
I – IV ketv.
11000,00
(savivaldybės ir
valstybės biudžeto
lėšos)
I – II ketv.
__

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus
I – IV ketv.
800,00
pavaduotojas ugdymui
(valstybės biudžeto
lėšos)

Edukacinė veikla

0102

Gerinti įstaigos Lauko
žaidimų
įrenginiai,
materialinę
žaislai, ugdymo priemonės
bazę, atnaujinti
ugdymo(si)
Spaudiniai
priemones
ir
aplinką
IKT ir
priežiūra

Organizuoti tris edukacines programas Direktoriaus
I – IV
vaikams
pavaduotojas ugdymui ketv.
Įsigyti lauko žaidimų įrenginių,
grupes aprūpinti įvairiais žaislais ir
ugdymo priemonėmis
Įsigyti pedagoginės, metodinės ir
vaikų grožinės literatūros

interneto

svetainės Kompiuterinės ir kitos informacijos
įrangos įsigijimas
Interneto svetainės priežiūra
Smėlio dėžių atnaujinimas
Atnaujinti dvi smėlio dėžes

Televizoriaus įsigijimas

Įsigyti vieną televizorių

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

400,00
(valstybės biudžeto
lėšos)
I – IV ketv.
2040,00
(valstybės biudžeto
lėšos)

Direktoriaus
I – IV ketv.
pavaduotojas ugdymui

300,00
(valstybės biudžeto
lėšos)

Direktoriaus
I – IV ketv.
900,00
pavaduotojas ugdymui
(valstybės biudžeto
lėšos)
Direktoriaus
II ketv.
600,00
pavaduotojas ūkiui
(valstybės biudžeto
ir nuosavos lėšos)
Direktoriaus
II ketv.
480,00
pavaduotojas ūkiui
(nuosavos lėšos)

Minkšto inventoriaus
įsigi- Įsigyti
du kilimus, antklodes ir
jimas
(kilimai,
antklodės, patalynę vienai grupei
patalynė)
Dalinis vidaus patalpų remontas Vaikų tualetų remontas, laiptinių
dažymas

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

I – IV ketv.

850,00
(rėmimo lėšos)

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

III ketv.

300,00
(nuosavos lėšos)

Žaliuzių įsigijimas

Įsigyti žaliuzes sporto salei

I ketv.

Baldų (kėdučių ir kėdžių)
įsigijimas

Įsigyti kėdutes vienai grupei
Įsigyti kėdes mokytojų kambariui

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

II – III
ketv.

400,00
(rėmimo lėšos)
650,00
(valstybės biudžeto
ir rėmimo lėšos)

Direktorė

Irena Andžiulytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Valentina Barysaitė

Vyr. buhalterė

Daiva Keršienė

