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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS“ 2016 METŲ VEIKLOS  PLANAS   
                                  

Priemo-

nės 

Kodas 

Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(Eurais) 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa 

01 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti  kokybišką  

ikimokyklinį ir priešmo-

kyklinį vaikų ugdymą 

 

 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo poreikių 

tenkinimas, programų  

įgyvendinimas  

 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų skaičius 115,  

grupių komplektų 

skaičius  6.  

Pedagogų darbo 

užmokestis. 

 

Direktorius, 

Vyr. buhalteris 

I-IV 

ketvirtis 

 

 

135600 

(Savivaldybės ir valstybės 

biudžeto lėšos) 

 

 

Specialiųjų poreikių vaikų, 

turinčių  kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų, 

ugdymas. 

Specialiųjų poreikių 

vaikų skaičius 34.  

Logopedo  darbo   

užmokestis. 

 

Direktorius, 

Vyr. buhalteris 

I-IV 

ketvirtis 

 

10200 

(Savivaldybės ir valstybės 

biudžeto lėšos) 

 

Edukacinių  programų 

organizavimas vaikams.   

 

Organizuoti 3 edukacines 

programas vaikams. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

I-IV 

ketvirtis 

 

300 

(Valstybės biudžeto lėšos) 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

 Pedagogų   kvalifikacijos 

tobulinimas kursuose, 

seminaruose. 

 

14 pedagogų ne mažiau 5 

dienas per metus tobulins 

kvalifikaciją seminaruose 

ir kursuose 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui   

I-IV 

ketvirtis 

 

500 

(Valstybės biudžeto lėšos) 

 

Seminarų  organizavimas.  Organizuoti 1 seminarą. Direktorius,  

pavaduotojas  

ugdymui   

I-IV 

ketvirtis 

_ 

Pedagogų atestacija. Atestuojamas 1 

pedagogas. 

Direktorius  

  

IV 

ketvirtis 

200 

(Savivaldybės biudžeto 

lėšos) 

01 02 Stiprinti  materialinę 

bazę, kurti modernias ir 

saugias ugdymosi 

sąlygas 

IKT ir interneto svetainės  

priežiūra.  

Interneto svetainės 

priežiūra ir atnaujinimas. 

 

Direktoriaus  

pavaduotojas  

ūkiui 

I-IV 

ketvirtis 

 

700 

(Valstybės biudžeto lėšos) 

Ugdymo priemonės ir 

žaislai. 

 

6 grupių aprūpinimas 

ugdymo priemonėmis ir 

žaislais, lauko žaidimų 

įrenginių įsigijimas. 

 

Direktoriaus  

pavaduotojas  

ugdymui   

I-IV 

ketvirtis 

 

1100 

(Valstybės biudžeto lėšos) 

 

 Spaudiniai.  Metodinės, pedagoginės  

ir vaikų literatūros 

įsigijimas. 

Direktoriaus  

pavaduotojas  

ugdymui   

I-IV 

ketvirtis 

 

300 

(Valstybės biudžeto lėšos) 

 

Kanceliarinės prekės. Įvairios kanceliarinės 

prekės. 

 

Direktoriaus  

pavaduotojas  

ūkiui  

I-IV 

ketvirtis 

1000 

(Valstybės biudžeto lėšos) 

Dalinis vidaus patalpų 

remontas. 

Sanitarinio  mazgo 

remontas 1 grupėje. 

1 laiptinės remontas. 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkiui 

I-IV 

ketvirtis 

 

1500 

 (Rėmimo lėšos  ir valstybės 

biudžeto lėšos) 

 Baldų 

(rankšluosčių kabyklų) 

įsigijimas. 

 Rankšluosčių kabyklos 

2 grupėms 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkiui 

I-IV 

ketvirtis 

500 

 (Rėmimo lėšos ir valstybės 

biudžeto lėšos) 

Roletų langams įsigijimas. 5 salės langams. Direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkiui 

 

I-IV 

ketvirtis 

 

300 

(Rėmimo lėšos ir valstybės 

biudžeto lėšos) 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

   

Lauko edukacinių erdvių 

atnaujinimas 

 

Želdinių atnaujinimas. 

Sodinukų  įsigijimas. 

 

 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkiui 

 

II-III 

 ketvirtis 

300 

(Rėmimo lėšos ir valstybės 

biudžeto lėšos) 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                            Aldona Česnulienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                    Nijolė Gurevičienė   

 Vyr. buhalterė                                                                                                                                                                    Aldona Daunoravičienė  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


