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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemo-

nės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar 

indėlio 

vertinimo 

kriterijai, mato 

vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdy-

mo ter-

minas 

Asignavimai 

(tūkst. litų) 

  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  programa 

 

0101 Kokybiškai organizuoti 

ikimokyklinį ir priešmo-

kyklinį vaikų ugdymą. 

Pedagogų atestacija 1  pedagogas Direktorius 

Direktoriaus pa-

vaduotojas ugdymui 

IV ketv. 1,5 (mokinio 

krepšelio 

lėšos) 

  Saugios ir sveikos gyvensenos ugdymo 

seminaro ir kitų  renginių, projektų 

organizavimas. 

1 vnt. Direktorius 

Direktoriaus pa-

vaduotojas ugdymui 

II ketv.  

Pedagogų  dalyvavimas seminaruose ir 

kursuose 

14 pedagogų Direktoriaus pa-

vaduotojas ugdymui 

I – IV 

ketv. 

1,2 (mokinio 

krepšelio 

lėšos) 

 Kvalifikuotos pagalbos suteikimas spec. 

poreikių vaikams pagal kiekvieno vaiko 

individualius gebėjimus ir poreikius. 

53 vaikai Direktoriaus pa-

vaduotojas ugdymui 

I – IV 

ketv. 

35,5 

(mokinio 

krepšelio 



lėšos) 14,7 

(savivaldybės 

biudžeto 

lėšos) 

Dalyvavimas edukacinėse programose 170 vaikų Direktorius I – IV 

ketv. 

1,5 (mokinio 

krepšelio 

lėšos) 

0102 Gerinti materialinę bazę, 

užtikrinant saugią ugdymo 

aplinką. 

Likusių grupių vidaus patalpų remontas. 5 grupės Direktorius 

Direktoriaus pa-

vaduotojas ūkiui 

III-IV 

ketv. 

 

  Lauko smėliadėžių uždengimas 10 vnt. Direktorius 

Direktoriaus pa-

vaduotojas ūkiui 

I – IV 

ketv. 

 

Ugdomųjų priemonių įsigijimas 

(žaislai, knygos, sportinis inventorius) 
10 grupių, 

sporto salei, 

baseinui, 

relaksacijos ir 

žaidimų 

kambariui 

Direktoriaus pa-

vaduotojas ugdymui 

I – IV 

ketv. 

9,7 (mokinio 

krepšelio 

lėšos) 

Interneto svetainės aptarnavimas, 

kompiuterinės įrangos priežiūra 
 Direktoriaus pa-

vaduotojas ugdymui 

I – IV 

ketv. 

1,5 (mokinio 

krepšelio 

lėšos) 

Sveikatos priežiūros specialisto kabineto 

remontas 

 Direktorius 

Direktoriaus pa-

vaduotojas ūkiui 

III ketv.  

 

Suremontuoti koridorių aplink salę. 
 

 Direktorius 

Direktoriaus pa-

vaduotojas ūkiui 

II ketv.  

  Minkšto inventoriaus pakeitimas ( kilimai, 

pagalvės, antklodės, rankšluosčiai) 

3 grupėms Direktorius 

Direktoriaus pa-

vaduotojas ugdymui 

II ketv. 1,0 (mokinio 

krepšelio 

lėšos) 

Direktorius                 Vilija Gailienė 

                                        

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                                   Daiva Markovienė 


