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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vienetai ir
reikšmės
Strateginio veiklos plano programos pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (Eur)

01
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir ugdymo programa
0101

Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis Užtikrinamas kokybiškas
ugdymas
ikimokyklinis ir priešmokyklinis
ugdymas. Darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo įmokos
Pedagogų dalyvavimas
kvalifikacijos kėlimo renginiuose:
seminaruose, kursuose, paskaitose.

Grupių skaičius - 9,
vaikų skaičius –
Direktorius,
158.
vyr. buhalteris
Visi pedagogai ne
mažiau 5 dienas
per metus

Direktorius,
direktoriaus
pavad. ugdymui

I-IV ketv.

341,7

I-IV ketv.

0,8

Efektyvių ugdymo(si) priemonių
įsigijimas

0102

Edukacinių programų įgyvendinimas

Paslaugos edukacinei veiklai

Moderni, saugi ir sveika ugdymosi aplinka

Sveikatos saugos reikalavimus
atitinkanti aplinka ir maitinimo
organizavimas

Lauko aikštynų atnaujinimas

Ugdymo(si)priemon
ės, žaislai ir raštinės
prekės
Spaudiniai; grožinė,
metodinė literatūra

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
9 grupės
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Indų ir stalo įrankių Sveikatos
atnaujinimas
priežiūros
specialistė
Vaikų tualetų ir
Direktorius,
prausyklų remontas Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Paslaugos ir prekės Direktoriaus
ūkinei veiklai
pavaduotojas
ūkiui,
vyr. buhalteris
Vaikų mityba,
Maitinimo org. ir
pagerinimas rėmėjų higienos
lėšomis
priežiūros
specialistas,
vyr. buhalteris
Kompiuterių ir kitų Direktorius,
ryšio priemonių
vyr. buhalteris
įrangos priežiūra
Lauko aikštelių
Direktoriaus
įrangos atnaujinimas pavaduotojas
ūkiui,
direktoriaus

I-IV ketv.

2,8

III-IV ketv.

0,5

I-IV ketv.

1,4

II-IV ketv.

2,3

I-IV ketv.

8,8

I-IV ketv.

2,1

I-IV ketv.

43,5

I-IV ketv.

11,7

II-IV ketv.

0,9

Įstaigos teritorijos
aptvėrimas

pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

II-IV ketv.

21,27

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
l. e. direktorės pareigas

Roma Trakymienė

Vyr. buhalterė

Valytė Gaidžiūnienė

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Priemonės
kodas

01

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Planuota
Strateginio veiklos plano programos pavadinimas

Kokybiškas ikimokyklinis ir
priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa
Užtikrinamas kokybiškas ikimokyklinis ir
Grupių
priešmokyklinis ugdymas. Darbo užmokesčio skaičius - 10,
ir socialinio draudimo įmokos
vaikų
skaičius –
163.
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo
visi
renginiuose: seminaruose, kursuose, paskaitose pedagogai,
ne mažiau 5
dienas
per metus
Ugdymo(si)priemonės, žaislai ir raštinės
Ugdymo(si)
prekės
priemonės,
žaislai ir
raštinės
prekės 10 gr.
Spaudiniai. Knygos, plakatai, pratybos
Spaudiniai:
knygos,
plakatai,
pratybos
10 gr.
Paslaugos edukacinei veiklai
5 edukacinės

Įvykdyta

10 grupių.
Darbo užmokestis ir soc.
draudimo įmokos

Patvirtinti
asignavimai
(Eur)

313100,00

Panaudoti
asignavimai
(Eur )

328374,98

20 pedagogų,
40 seminarų
800,00

Ugdymo(si)
priemonės,
žaislai ir
raštinės
prekės 10 gr.
Spaudiniai:
knygos,
plakatai,
pratybos
10 gr.
7 edukacinės

24300,00

600,00

24223,46

300,00

296,25

1400,00

917,84

02

Moderni, sveika ir saugi ugdymo
(si) aplinka.

programos
Vaikiški
baldai 1
grupei
Indų ir stalo
įrankių
atnaujinimas
Vaikų tualetų
ir prausyklų
remontas
Valymodezinfekavim
o ir asmens
higienos
priemonės

programos
Grupių vaikiškų baldų įsigijimas
Vaikiški
baldai 1
grupei
Indų ir stalo įrankių atnaujinimas
Atnaujinti
indai ir stalo
įrankiai 30%
Vaikų tualetų ir prausyklų remontas
4 grupių
tualetų
remontas
Valymo-dezinfekavimo ir asmens higienos
Įsigyta
priemonės
valymodezinfekavim
o ir asmens
higienos
priemonių
Paslaugos ūkinei veiklai
Komunalinės Patenkintas
paslaugos
poreikis
Paslaugos ir Patenkintas
prekės ūkinei poreikis
veiklai
Vaikų mityba
163 vaikų
100% vaikai
maitinimas,
maitinami
Darbuotojų sveikatos patikra
100%
32 darbuotojai
darbuotojų
atlikto
apmokėti
sveikatos
sveikatos
patikrinimą
patikrinimą
Lauko aikštelių įrengimų, gėlynų atnaujinimas 2 lauko
1 įrengimas, 2
aikštelių
nameliai,
įrengimai,
aplinka
gėlės
puošiama

400,00

374,33

200,00

200,00

2400,00

2398,46

350,00

32900,00

31878,42

18900,00

18838,94

42900,00

41615,94

200,00

200,00

200,00

1513,70

gėlėmis
Iš viso
Direktorė

451432,32

