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kodas

Priemonės
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Asignav
imai
(EUR)
tūkst.

Lopšelio-darželio „Pasaka“ Ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo(si)
programa.
1.1.

Teikti
kokybiškas
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio ugdymo
paslaugas

Lopšelio-darželio „Pasaka“ Ikimokyklinio
ugdymo programos įgyvendinimas

165 vaikų
krepšelio lėšos

Direktorius

2020 m.

244,9

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios
programos įgyvendinimas

40 vaikų
krepšelio lėšos

Direktorius

2020 m.

46,4

Pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos
kėlimo renginiuose ir projektuose

Ne mažiau 5 d.
per metus

Direktorius

I-IV ketv.

1,6

4 seminarai

Direktorius

I-IV ketv.

0,4

2020 m.

-

2020 m.

4,3

Kitų darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos
kėlimo renginiuose
Socialinių įgūdžių ugdymo programos
„Zipio draugai“ taikymas priešmokyklinio
ugdymo grupėje
Socialinės paramos skyrimas
priešmokyklinio amžius vaikams
Grupių aprūpinimas metodine, grožine
literatūra

1 programa,
Priešmokykli
pedagogo darbo nio ugdymo
užmokestis
pedagogė
8 vaikai

Direktorius

11 grupių

Direktoriaus I-IV ketv.
pavaduotoja
ugdymui

0,8

6 programos

Direktoriaus I-IV ketv.
pavaduotoja
ugdymui

0,8

Informacijos
IKT ir lopšelio-darželio „Pasaka“ interneto
atnaujinimas,
18
svetainės priežiūra www.pasaka.alytus.lm.lt

Direktoriaus I-IV ketv.
pavaduotoja
ugdymui

3,4

Vaikų ugdymo aplinkos turtinimas ugdymo
priemonėmis

Direktoriaus I-IV ketv.
pavaduotoja
ugdymui

3,3

Įvairių edukacinių, pažintinių, kultūrinių
renginių, ekskursijų vaikams organizavimas

kompiuterių
priežiūra

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo
vykdymas

11 grupių

Būdų darbo
kokybei gerinti
numatymas

Darbo grupė

2020 m.

-

Profesionalios pagalbos teikimas kalbos ir
kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams
•
1.2.

Kurti saugią, Virtuvės remontas
funkcionalią
vaikų
Apsauginės dangos po sportinėmis
ugdymo(si)
priemonėmis įsigijimas kieme
edukacinę
aplinką
Rūbinėlių spintelių vaikams atnaujinimas

32,5

Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

2020 m.

8,0

po 2 priemonėmis Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

2020 m.

1,7

Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

II-IV
ketv.

1,5

Prietaisų remontas, statybinės medžiagos

11 grupių

Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

III ketv.

0,5

Įstaigos edukacinių lauko aplinkų kūrimas,
sveikatos takelio atnaujinimas

Darželio kiemas

Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

II ketv.

0,5

Radiatorių dengimas apsauginėmis
grotelėmis
Atnaujinti salės duris
Aprangos ir patalynės atnaujinimas

Paramos programų „Pienas vaikams“ ir
Europos vaisių vartojimo skatinimo
mokykloms vykdymas. Vaikų mitybos
pagerinimas papildomai skiriant pieno,
jogurtų, šviežių vaisių

1.4.

1

Logopedė I-IV ketv.
G. Valatkienė

2 grupių

Uždengiamų smėliadėžių įsigijimas

1.3.

46 vaikai,
logopedo darbo
užmokestis

Vykdyti
sveikatos
stiprinimo
politikos
strategiją
įstaigoje

Įsigyti ir atnaujinti žaliuzes ant langų

Užtikrinti
sėkmingą
įstaigos
funkcionavimą

Apmokėtos šildymo, elektros, vandentiekio
ir kitos komunalinės paslaugos

Vaikų maitinimo organizavimas

3 vnt.
2 grupių

Direktorius I-II ketv.
Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

II ketv.

0,5

2 vnt.

Direktoriaus IV-ketv.
pavaduotoja
ūkiui

1,5

2 grupių

Direktoriaus IV-ketv.
pavaduotoja
ūkiui

2,0

205 vaikų

Direktorius,
Maitinimo
organizavim
o ir higienos
specialistas

2020 m.

3,0

2grupių

Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

III-IV
ketv.

0,7

205 vaikų

Direktorius

2020 m.

59,1

Direktorius I-IV ketv.

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokos

42 darbuotojų

Direktorius

Sanitarinio-higieninio stovio užtikrinimas
įstaigoje

Valymo
priemonės,
santechnikos ir
elektros prekės

Direktoriaus I-IV ketv.
pavaduotoja
ūkiui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
l. e. direktoriaus pareigas

1,3

2020 m.

29,4
175,0
5,6

Sigutė Ramanavičiūtė

