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Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“
tarybos 2019 m. sausio 15 d.
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Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“
direktoriaus 2019 m. vasario 13 d.
įsakymu Nr. V- 8
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DU GAIDELIAI“ 2019-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
Priemonės pavadinimas
kodas
01
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo kokybės
gerinimas
0101

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
Užtikrinamas kokybiškas ikimokyklinis ir
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio Direktorius
priešmokyklinis ugdymas
amžiaus vaikų skaičius - 220,
grupių komplektų skaičius -12.
Darbuotojų darbo užmokestis.
Pedagogų kvalifikacijos kėlimas
Kiekvienas pedagogas dalyvaus Direktoriaus
seminaruose, kursuose,
pavaduotojas
paskaitose, konferencijose ir pan. ugdymui
ne mažiau 5 dienas per metus.
Pedagogų atestacija (planuoja
Direktorius
atestuotis 1 pedagogas).
Edukacinė veikla

Ugdymo priemonės

Edukacinių programų
ugdytiniams organizavimas. Visų
grupių ugdytiniai dalyvaus bent
vienoje edukacinėje programoje.
Kanceliarinių prekių įsigijimas.

Įvykdymo
terminas

Lėšų
šaltiniai

I-IV ketv.

SB, VB

I-IV ketv.

VB

IV ketv.

VB

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

I-IV ketv. VB, KT, D

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

I-IV ketv.

VB

IKT, interneto svetainės priežiūra,
elektroninio dienyno aptarnavimas

Lauko edukacinių erdvių atnaujinimas
0102

Ugdymo aplinkos
gerinimas, užtikrinant
saugias ir sveikas
ugdymosi sąlygas

Patalpų remonto darbai

Interneto svetainės priežiūra,
kompiuterinės technikos
priežiūra, elektroninio dienyno
aptarnavimas.
Lauko scenos ir suoliukų
įrengimas.
Salės remontas,1 kabineto
remontas.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

I-IV ketv.

Direktorius

II ketv.

VB

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

III ketv.

VB

III ketv.

SB

II-IV
ketv.

SB

IV ketv.

SB

Gesintuvų, termometrų, svarstyklių ir kitų
prietaisų patikra

Visi prietaisai funkcionalūs,
atitinkantys reikalavimus.

Minkšto inventoriaus įsigijimas

Patalynės komplektų ir čiužinių
įsigijimas.

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

Indų, inventoriaus atitikimo saugos
reikalavimus užtikrinimas

Indų ir inventoriaus keitimas
pagal poreikį.

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

Valymo, higienos priemonių įsigijimas

12 grupių aprūpinamos valymo ir Direktoriaus
higienos priemonėmis.
pavaduotojas
ūkiui

SB, VB

I-IV ketv.

SB, KT

*Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos Sąjungos ir kitų užsienio
fondų paramos lėšos (ES); kitų šaltinių lėšos ( KT).
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