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                                                        ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 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) 

01 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  PROGRAMA 

 

0101 

 

 

 

 

 

Kokybiškai ir kūrybiškai 

organizuoti ikimokyklinį 

ir priešmokyklinį vaikų 

ugdymą  ir teikti 

paslaugas. 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų įgyvendinimas, 

vaikų ugdymo(si) poreikių 

tenkinimas. 

 

Edukacinių programų ir ekskursijų 

organizavimas, dalyvavimas 

pažintinėje veikloje. 

 

Pedagogų ir vadovų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

ir atestacija. 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų skaičius 170.  

Specialiųjų poreikių vaikų 

skaičius 47. 

Organizuoti 7 grupėms 

edukacines programas, 

ekskursijas. 

 

17 pedagogų, 2 vadovai 

tobulins kvalifikaciją ir 

dalyvaus  mokymuose, 

seminaruose, kursuose ne 

mažiaus 5 dienas per metus. 

Organizuoti 2 seminarus. 

Atestuoti 1 pedagogą. 

 

Direktorius, 

Vyr.  

buhalteris 

 

 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

 

II,III,IV 

ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

145100,00 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

 

 

350,00  

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

 

900,00 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

 

 

 

 

 



 

2 

Ugdymo priemonių, žaislų ir sporto 

inventoriaus įsigijimas. 

Raštinės prekės vaikų ugdymui. 

Lauko  žaidimų aikštelių įrenginiai. 

 

 

Spaudiniai vaikams ir pedagogams. 

 

 

9 grupėms, 2 salėms, 

logopedo kabinetui žaislai, 

žaidimai ir ugdymo priemonės. 

Atnaujinti 2 smėlio dėžes, 

įsigyti 2 priemones judėjimui 

vaikų žaidimų aikštelėse. 

Pedagoginė, metodinė ir vaikų 

literatūra. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I,II,III,IV 

Ketvirtis 

 

III 

ketvirtis 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

1200,00 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

1700,00 

(valstybės biudžeto 

lėšos, rėmimo lėšos) 

1000,00 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

0102 Gerinti materialinę bazę, 

kurti sveiką ir saugią 

ugdymo(si) aplinką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerenovuotų vidaus patalpų priežiūra 

ir dalinis remontas. 

 

Valymo ir higienos priemonių 

įsigijimas. 

 

Vaikiškos patalynės, antklodžių  

atnaujinimas. 

 

Vaikų maitinimo organizavimo 

gerinimui indų įsigijimas. 

 

IKT ir kompiuterinės įrangos 

priežiūra. 

 

Interneto svetainės prieiga ir priežiūra. 

Atnaujinti 1 grupės  vaikų 

priėmimo kambarį ir 2 grupių 

grindis. 

Įsigyti 9 grupėms, virtuvei 

valymo ir higienos priemones. 

 

Įsigyti 1 grupei patalynę ir 

antklodes.  

 

Atnaujinti 2 grupėms ir 

virtuvei indus. 

 

Dažai, kasečių pildymas 

kompiuterinei įrangai. 

 

Interneto svetainės 

atnaujinimas ir priežiūra. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

III 

ketvirtis 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

IV 

ketvirtis 

 

III,IV 

ketvirtis 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

I,II,III,IV 

ketvirtis 

 

150,00  

(savivaldybės, 

rėmimo lėšos) 

250,00 

(savivaldybės lėšos) 

 

350,00 

(rėmimo lėšos) 

 

 600,00 

 (rėmimo lėšos) 

 

800,00 

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

450,00  

(valstybės biudžeto 

lėšos) 

 

Direktorė                                                                                                                                 Angelė Juškevičienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                         Virginija Davainienė  

 

Vyr. buhalterė                                                                                                                         Alma Alksninienė 

 


