PATVIRTINTA
Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“
direktoriaus 2018 m. balandžio 18 d.
įsakymu Nr.V1- 39

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“
2018-ųjų METINIS VEIKLOS PLANAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mažeikių lopšelio – darželio „Saulutė“ (toliau lopšelis-darželis) 2018-ųjų metinis veiklos
planas nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą
atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.
2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis,
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu Mažeikių
rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 m. vasario 19 d.
sprendimu Nr. T1-37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu,
2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-349 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018ųjų metų strateginiu veiklos planu ir 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-48 „Dėl Mažeikių rajono
savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“, Mažeikių lopšelio – darželio „Saulutė“ 2017 – 2019
m. strateginiu planu parvirtintu Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. birželio 03
d. įsakymu Nr. V-31,bei atsižvelgiant į 2016 m. kovo 16 d., Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-427 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinio veiklos
plano formos ir rengimo grafiko patvirtinimo“.
II.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo paslaugas, užtikrinant saugias ir lygias galimybes atitinkančias sąlygas.
4. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:
4.1. Teikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir socialines paslaugas,
atsižvelgiant į vaikų poreikius, individualumą, gebėjimus bei tėvų lūkesčius;
4.2. Teikti specialiąją logopedinę, psichologinę ir socialinę pagalbą, atitinkančią
individualius vaikų poreikius ir gebėjimus;
4.3. Sudaryti palankias sąlygas vaikų fiziniam aktyvumui ir sveikatinimui;
4.4. Ugdyti visas vaiko fizines, intelektualines, pažintines ir emocines galias, tobulinant
bendradarbiavimo su šeima formas;
4.5. Kurti fiziškai ir psichologiškai saugią, estetiškai patrauklią ir šiuolaikišką aplinką.

III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai
Priemonės
kodas

03010101

Priemonės
pavadinimas

Veiklos
Atsakingi
pavadinimas
vykdytojai
pavadinimas, mato vnt.
03. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
Finansavimo šaltinis "Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti" 5(SFA)
Užtikrinama mokyklos veikla, etatų skaičius
Suteiktos ryšių paslaugos, Eur

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
programų
įgyvendinimas
ikimokyklinėse
įstaigose

I. Mokyklos veiklos
užtikrinimas:

Direktorė

28,2
600

263600,00
244100,00
600,00

Įsigyta apranga ir patalynė, įsigytos patalynės
skaičius vnt.
Atsargų ir inventoriaus įsigijimas, Eur

104
1000

400,00
1000,00

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos, Eur
Kėlusių kvalifikaciją darbuotojų skaičius, vnt.

300
10

300,00
500,00

12.300,00
800,00

12300,00
800,00

104

3600,00

Išlaidos komunalinėms (šilumos, elektros energijos,
vandens tiekimo, komunalinių atliekų tvarkymo)
paslaugoms, Eur
Įsigytos kitos paslaugos, Eur
Vyr. slaugytoja

Suteiktos maitinimo paslaugos, vaikų skaičius, vnt.
08. Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa
Finansavimo šaltinis "Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos" 5(SP-APL)
08010101

03010101

Aplinkos
kokybės
gerinimas

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
programų
įgyvendinimas
ikimokyklinėse

I. Mokyklos veiklos
užtikrinimas:

Direktorė

Aplinkosauginės konferencijos organizavimui, Eur

03. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
Finansavimo šaltinis "Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti" 4(MK)
Direktorė
Užtikrinama mokyklos veikla, etatų skaičius
I. Mokyklos veiklos
užtikrinimas:

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

reikšmė

Skirti
asignavimai,
Eur

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos, Eur
Ugdymo priemonių ir inventoriaus įsigijimas, Eur
Kėlusių kvalifikaciją darbuotojų skaičius, vnt.

500,00
500

500,00

8,91

92200,00
89400,00

300
2100
10

300,00
2100,00
200,00

įstaigose

06010109

06010110

Socialinės
paramos
mokiniams
išlaidoms už
įgytus produktus

Įsigytos kitos paslaugos, Eur
03. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
Finansavimo šaltinis "Dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti" 4(PM)

Vyr. slaugytoja

Nemokamas vaikų maitinimas, vaikų skaičius, vnt.

200,00

410,00

2

400,00

10

10,00

I. Mokyklos veiklos
užtikrinimas:

Socialinės
paramos
mokiniams
administravimas

Direktorė

Kanceliarinės priemonės, Eur

03. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
Finansavimo šaltinis "Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos" 5(SP)

03010101

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
programų
įgyvendinimas
ikimokyklinėse
įstaigose

104

1500,00

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos, Eur

500

500,00

2700

2700,00

4.500,00

4500,00

3,00

200,00

1.600,00

1600,00

104

25000,00

1000

3300,00
1000,00

Atsargų ir inventoriaus įsigijimas, Eur
I. Mokyklos veiklos
užtikrinimas:

Direktorė

Ikimokyklinio ir

36000,00

Įsigyta apranga ir patalynė, įsigytos patalynės
skaičius vnt.

Išlaidos komunalinėms (šilumos, elektros energijos,
vandens tiekimo, komunalinių atliekų tvarkymo)
paslaugoms, Eur
Kėlusių kvalifikaciją darbuotojų skaičius, vnt.

Įsigytos kitos paslaugos, Eur

03010101

200,00

Vyr. slaugytoja
Suteiktos maitinimo paslaugos, vaikų skaičius, vnt.
03. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
Kiti finansavimo šaltiniai
I. Mokyklos veiklos
Direktorė
Atsargų ir inventoriaus įsigijimas, Eur

priešmokyklinio
ugdymo
programų
įgyvendinimas
ikimokyklinėse
įstaigose

užtikrinimas:

Įsigytos kitos paslaugos, Eur

Vyr. slaugytoja

Pieno ir vaisių programos įgyvendinimas, vaikų
skaičius, vnt.

300,00

300,00

104

2000,00

IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI
Skirti asignavimai 2018-tiesiems metams, Eur
Išlaidoms

Finansavimo šaltiniai
Iš viso

Iš viso

Iš jų darbo
užmokesčiui

Turtui įsigyti

Savivaldybės biudžetas,
iš jo:
4 (MK)
4(PM)
5 (SFA)
5 (SP)
Kiti šaltiniai, iš jo:
2 proc.

392210,00

392210,00

333500,00

0,00

92200,00
410,00
263600,00
36000,00
3800,00
1300,00

92200,00
410,00
263600,00
36000,00
3800,00
1300,00

89400,00

0,00

244100,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5(SP-APL)
Nacionalinė agentūra
Iš viso

500,00
2000,00
396010,00

500,00
2000,00
396010,00

0,00
333500,00

0,00
0,00

V. PLANUOJAMI REZULTATAI
5. Lopšelio-darželio 2018-ųjų metų veiklos planas padės vykdyti įstaigai priskirtas funkcijas,
siekti 2017–2019 m. įstaigos strateginiame plane numatytų tikslų ir uždavinių, vykdant ikimokyklinio
ir priešmokyklinio lopšelio-darželio ugdymo programą:
5.1. Kokybiškai teikiamos ikimokyklinės, priešmokyklinės ir socialinės paslaugos,
atsižvelgiant į vaikų poreikius, individualumą, užtikrins švietimo kokybės efektyvumą;
5.2. Teikiama specialioji pagalba (logopedinė, psichologinė, socialinė) atitinkanti
individualius vaiko poreikius ir gebėjimus, sudarys lygias galimybes specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems vaikams dalyvauti ugdymo procese;
5.3. Sukurtos palankios prevencinės sąlygos ir metodai vaikų fiziniam aktyvumui ir
sveikatinimui gerinti, padės mažinti vyraujančių susirgimų kiekį įstaigoje 60 proc.;
5.4. Patobulinus bendradarbiavimo su šeima formas bus sudarytos palankios sąlygos vaiko
fizinių, intelektualinių, pažintinių ir emocinių galių plėtojimui;
5.5. Parengtas daugiafunkcinės žaidimų zonos sukūrimo planas, jį įgyvendinus, leis kurti
fiziškai ir psichologiškai saugią, estetiškai patrauklią ir šiuolaikišką aplinką įstaigos
ugdytiniams.
PRITARTA:
Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“
Darželio tarybos 2018-04-18 protokolu Nr. 3.

