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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 
Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar 

indėlio vertinimo 

kriterijai, mato 

vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavi-

mai 

(šaltinis) 

 

01 

Strateginio veiklos plano programos pavadinimas 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir ugdymo programa 

 

0101 Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas 

 

 

 

Užtikrinamas kokybiškas 

ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas.  

Darbo užmokesčio 

ir socialinio 

draudimo įmokos 

Direktorius  

I-IV ketv. 

 

SB, VB 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas  Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose: 

seminaruose, 

kursuose, 

paskaitose. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavad. ugdymui 

I-IV ketv. SB, VB 



 Efektyvių ugdymo(si) priemonių 

įsigijimas 

 

Ugdymo(si)priemon

ės, žaislai ir raštinės 

prekės 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV ketv. VB 

Spaudiniai: grožinė, 

metodinė literatūra 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

II-IV ketv. VB 

Edukacinių programų 

įgyvendinimas  

 

Edukacinių 

programų 

organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV ketv. VB 

0102 

 

Moderni, saugi ir sveika ugdymosi aplinka 

 

Sveikatos saugos reikalavimus 

atitinkanti aplinka ir maitinimo 

organizavimas 

 

Indų ir stalo įrankių 

atnaujinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

II-IV ketv. KT 

Vaikų tualetų ir 

prausyklų remontas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

I-IV ketv. SB 

Paslaugos ir prekės 

ūkinei  veiklai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

I-IV ketv. 

 

SB 

Vaikų mityba, 

pagerinimas rėmėjų 

lėšomis 

Maitinimo org. ir 

higienos 

priežiūros 

specialistas 

I-IV ketv. 

 

ES, SB 

Kompiuterių ir kitų 

ryšio priemonių 

įrangos priežiūra 

Direktorius, 

vyr. buhalteris 

I-IV ketv. 

 

VB, SB 

Vaikų kūrybiškumą 

ugdančios vidaus 

erdvės sukūrimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

I-II ketv. VB, SB 



 

Lauko aikštynų atnaujinimas 

Lauko aikštelių 

įrangos atnaujinimas 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

II-IV ketv. VB, SB, 

KT 

Įstaigos teritorijos 

aptvėrimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

IV ketv. SB 

Vaikų kūrybiškumą 

ugdančių lauko 

erdvių sukūrimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-III ketv. SB, VB, 

KT 

* Savivaldybės biudžeto lėšos(SB); valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES); kitų šaltinių lėšos (KT). 

 

Direktorė Zita Reipienė 
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