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ALYTUS LOPSELIO-DARZELIO ,,PASAKA'' 2021 METU VEIKLOS PLANAS
Priem
onOs

kodas

Priemon0s
pavadinimas

Proceso ir / ar ind€lio
tstaigos veiksmo pavadinimas

vertinimo kriterijai,
mato vienetai

ir

reikSm0s

01. Lop5elio-darZelio ,,Pasaka" Ikimokyklinio ugdymo programa

Atsakingi

vykdytojai

fvykdymo
terminas

Asignav
imai
(EUR)
tukst.

ir Bendroji prie5mokyklinio

ugdymo(si) programa.
01.01

Teikti
kokybi5kas

LopSel io-darZel io,,Pasaka"

Vaikq, lankandiq grupes,
skaidius

Ikimokykl inio ugdymo programos

-

Direktorius

2021m.

334,4

Direktorius

2021m.

55,3

165

ikimokyklinio igyvendinimas

ir
PrieSmokyklinio ugdymo bendrosios
prie5mokykli- programos gyvendin imas
i
nio ugdymo
paslaugas

Pedagogq ir kitq darbuotojq

dalyvavimas kval ifi kacijos kelimo
renginiuose ir projektuose
Pedagogq atestacij os programos

Vaikq, lankandiq grupes,
skaidius -40
Pedagogq skaidius

-

Kt. darbuotojai -

22

5

Direktorius,
Direktoriaus

I-lV

ketv.

1,8

I-lV

ketv.

SB, D

2021m.

SB, D

pavaduotojas

ugdymui
Atestuotrl pedagogq
skaidius

igyvendinimas

-l

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

[vairiq ugdymo programq taikymas
vaikq ugdymo procese

Direktoriaus

lgyvendinta:

programa,,Zipio draugai"
- 2 grupes,

pavaduotojas

ugdymui

,,Dramblys" - 2 grupes,
taikomas STEAM
netodas

-

4 grupes,

programa,,eTwinning"-2
yupes

lvairiq edukaciniq, paZintiniq,
kulturiniq renginiq, ekskursij q

Edukaciniq programq

Direktoriaus

skaidius - 5

pavaduotojas

lop5elio-darZelio,,Pasaka"
interneto svetaines ir elektroninio

dienyno,,M[isq darZelis" prieZi[ra
Vaikq ugdymo aplinkos turtinimas
ugdymo priemonemis, Zaislais ir
kitu ukiniu inventoriumi

ketv.

0,8

I-lV ketv.

8,0

I-lV ketv.

4,0

ugdymui

vaikams organizavimas

IKT,

l-lV

Kompiuterines irangos
prieZiDra, prekes, svetaines

ir el. dienyno prieZilra

Grupiqskaidius-ll
Zaidimq kambario
irengimas

-I

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui
Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui ir

iikiui

[staigos veiklos kokybes

isivertinimo vykdymas
Profesionalios pagalbos teikimas
kalbos ir kalbejimo sutrikimq
turintiems ir specialiqjq poreikiq
turintiems vaikams
01.02. Kurti saugi4,
funkcionali4
vaikq
ugdymo(si)
edukacing

Vidaus patalpq remontas ir
statybines medZiagos

Vaikq saugumo uZtikrinimas kieme

aplink4

3iidq darbo kokybei gerinti

Vaikq skaidius

-

46,

Spec. poreikiq vaikq

skaieius -

kiirimas

M ink5to inventoriaus atnauj inimas

Darbuotojq darbo s4lygq gerinimas

Logopedas,

I-lV ketv.

Virtuves remontas-1,
Grupiq rnbineliq-2
Durq pakeitimas- 7
Sales durq pakeitimas-2

Direktoriaus

2021m. SB, KT

pavaduotojas
Dkiui

Nupirkta apsaugine danga

Direktoriaus

po I priemone,

pavaduotojas

Atnaujinta sporto aikSteles

[kiui

2 grupiq

2021m.

- 10 spinteliq

sveikatos takelio

12,0

Direktoriaus

II-IV

pavaduotojas

ketv.

Direktorius
Direktoriaus

atnaujinimas,
vaistaZoliq darZeliq

pavaduotojas

irengimas-8

Ikiui

0,6

IV-ketv.

3,0

0,7

lsigyta:

Direktoriaus
pavaduotojas
Dkiui

lsigyta: teSlai maiSyti
malinos ! virtuvg, l,

Direktoriaus

III-IV

pavaduotojas

ketv.

-

2 grupems,

r,3

II ketv.

vaikiSka patalyne - 40
apranga darbuotojams -

-

KT, ES

-I

lkiui

Zaliuzes

32,0

Mokytojo
padejejas

5

atnaujinimas
Istaigos edukaciniq lauko aplinkq

2021m.

numatymas

danga

Riibinel iq spinteliq vaikams

Darbo grupe

iikiui

2 salems

01.03. Vykdyti

Paramos programq,,Pienas vaikams"

sveikatos

ir

stiprinimo
politikos

skatinimo mokykloms vykdymas.

strategij4

Europos vaisiq vartojimo

2021m.

1,8

2021m.

54,9

2021m.

9,9

Direktorius

I-lV ketv.

24,7

Direktorius

2021m.

)5q )

Valymo priemones,

Direktoriaus

I-lV ketv.

I 1,5

santechnikos ir
elektros prekes

pavaduotojas

201 vaikq mitybos

Direktorius,

pagerinimas papildomai
skiriant pieno, j ogurtq,
SvieZiq vaisiq

Maitinimo
organizavim
o ir higienos
specialistas

Vaikq maitinimo organizavimas

201 vaikq

Direktorius

istaigoje
Socialines paramos skyrimas

01.04

UZtikrinti
sekming4

prieimokyklinio amZius vaikams

nemokamus pietus

Komunaliniq ir kitq paslaugq bei
prekiq jsigijimas

Apmoketos Sildymo,
elektros, vandentiekio ir

istaigos

funkcionavim4

Vaikq skaidius, gaunandiq

-

Direktorius

29

kitos komunalin6s
paslaugos

Darbo uZmokesdio ir soc. draudimo
!mokos

Sanitarinio-h gieninio stovio
uZtikrinimas staigoje

Dirbandiq darbuotojq
skaidius - 43

[kiui

Direktore

Jurgita MiSkiniene

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sigute Ramanavidilte

