PRITARTA
Alytaus lopšelio-darželio tarybos
2014 m. sausio 18 d.
posėdyje, protokolo Nr. IT – 1
PATVIRTINTA
Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“
direktoriaus 2014 m. vasario 3 d.
įsakymu Nr. V-1
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS“ 2014 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
Kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1

2

3

01
01 01

Organizuoti kokybišką
ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą

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

Atsakingi
vykdytojai

4
5
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa
Ikimokyklinio ir
Ikimokyklinio amžiaus
Direktorius,
priešmokyklinio
vaikų skaičius 111,
Direktoriaus
ugdymo poreikių
grupių komplektų
pavaduotojas
tenkinimas, programų
skaičius 6. Pedagogų
ugdymui
įgyvendinimas
darbo užmokestis.

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. Lt)

6

7

I-IV ketv.

298,7 (Savivaldybės
ir valstybės biudžeto lėšos)

Specialiųjų poreikių vaikų
turinčių kalbos ir kitų
.komunikacijos sutrikimų
ugdymas

Specialiųjų poreikių
vaikų skaičius 46.
Logopedų darbo
užmokestis.

Logopedas

I-IV ketv.

23,1 (Savivaldybės ir
valstybės biudžeto lėšos)

Edukacinių programų
organizavimas vaikams

Organizuoti 2 edukacines
programas.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

I-IV ketv.

1,1 (Valstybės biudžeto
lėšos)

1

0102

2

Stiprinti materialinę
bazę, kurti modernias
ir saugias ugdymosi
sąlygas

Direktorė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vyr. buhalterė

3
Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas.
Seminarų organizavimas.

4
Pedagogai ne mažiau 5
dienas per metus
tobulins kvalifikaciją
kursuose ir seminaruose.
Organizuoti 1 seminarą.

Pedagogų atestacija.

Atestuojamas 1 pedagogas.

IKT ir interneto svetainės
priežiūra.

Interneto svetainės priežiūra
ir atnaujinimas.

Ugdymo priemonės ir
žaislai.

6 grupių aprūpinimas
ugdymo priemonėmis ir
žaislais.

Spaudiniai.

Įsigyti metodinės ir
pedagoginės literatūros.

Smėlio dėžių atnaujinimas.

Atnaujinti dvi smėlio dėžes.

Dalinis vidaus patalpų
remontas.

Keisti vidines laiptinės duris

Įstaigos stendai.

Keisti šešiose grupėse
stendus.

5
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

6
I-IV ketv.

7
1,7 (Valstybės biudžeto lėšos)

II ketv.

–

IV ketv.

2,6 (Valstybės biudžeto lėšos)

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

I-IV ketv.

2,2 (Valstybės biudžeto lėšos)

I-IV ketv.

5,7 (Valstybės biudžeto lėšos)

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

I-IV ketv.

2,0 (Valstybės biudžeto lėšos)

II-III ketv.

0,5 (Rėmimo lėšos)

I-IV ketv.

3,3 (Rėmimo lėšos)

I-II ketv.

0,6 (Rėmimo lėšos)

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
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