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2017 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS

Metinio veiklos plano parengimo argumentai .
Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10 (i) 

straipsnio 4 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis 
Lietuvos respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435.

Trumpa situacijos analizė
Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis“ yra bendros paskirties ikimokykline ugdymo mokykla su 

sveikos gyvensenos ugdymo kryptimi. Įstaigoje veikia 10 grupių: 2 - lopšelio grupės ( nuo 1,5 iki 
3 m.), 6 - darželio grupės ( nuo 3 iki 6 m.), 2 -  priešmokyklinio ugdymo grupės ( nuo 6 iki 7 m.).

Darbuotojai:
Patvirtinti 48,25 etatai. .
Administracija -  direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams,
vyriausiasis buhalteris, buhalteris, sekretorius (5,5 et.). <
Direktorius- II vadybinė kategorija, direktoriaus pavaduotojai ugdymui -  III vadybinės
kategorijos. _ _ , .
Sveikatos priežiūros specialistai: -sveikatos priežiūros specialistė, specialistas braidymo baseinui
(1,2 et.)
Auklėtojų padėjėjai - (10 et.)
Pedagoginiai darbuotojai:

• Auklėtojai, auklėtoja sveikatinimo programai įgyvendinti (13,8 et.);
• priešmokyklinio ugdymo pedagogai (3,2 et);
• 1 meninio ugdymo mokytojas (1 et.); _
• Logopedas, specialusis pedagogas (1,25 et.). _ _

Aptarnaujantis personalas - virėjai, sandėlininkas, skalbėjas, kiemsargis, sargai, pagalbinis 
darbininkas einamajam remontui, darbininkas santechnikos ir šilumos ūkio priežiūrai, valytojas 
(12,3 et.).

Žmonių ištekliai. _
Ugdytiniai: . . .
Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ grupes komplektuoja direktorius. Vaikai į lopšelį - darželį 
priimami vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Vaikų priėmimo į Plungės



rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarka. Rugsėjo 1 d. lopšelio -  darželio 
ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų duomenys suvedami j Mokinių registrą. Priimant 
vaikus į įstaigą su vaikų tėveliais sudaromos dvišalės Vaiko ugdymo sutartys.
Duomenys apie ugdytinius:
2017 m. sausio 1 d. vaikų skaičius -  204, iš jų 106 — mergaičių, 98 -  berniukai.
Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių: 1,5-3 m. -37 vaikai; 3-4 m. -  81 vaikai, 5-6 m. 86 vaikai, iš 
jų -  44 vaikai lanko priešmokyklinę grupę.
Pedagogai:
Visi įstaigoje nuolatinai dirbantys pedagogai yra ikimokyklinio ugdymo specialistai.
Išsilavinimas: 13 pedagogų - aukštuoju, universitetiniu išsilavinimu, 9 pedagogai - su 
aukštesniuoju išsilavinimu.
Kvalifikacinės kategorijos: 1 -  logopedo; 2 -  auklėtojo; 12 -  vyresniojo auklėtojo; 6 -  auklėtojo 
metodininko; 1- meninio ugdymo mokytojo metodininko.
Pedagoginis darbo stažas: 2 -  iki 4 m.; 2 -4 -10  m.; 1 -  10-15 m.; 16 -  15 m. ir daugiau. 

Lopšelio-darželio valdymo struktūra:
Lopšelio-darželio „ Vyturėlis“ taryba -  aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus 
(globėjus), pedagogus, kitus darbuotojus ir visuomenės atstovus svarbiausiems įstaigos veiklos 
uždaviniams spręsti.
Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ mokytojų taryba — nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos 
institucija, pedagogų profesiniams ir bendriems tikslams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui, auklėtojai, auklėtojas sveikatinimo programai vykdyti, priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, meninio ugdymo mokytojas, logopedas, specialusis pedagogas, sveikatos 
priežiūros ir braidymo baseino specialistai.
Priskirtas funkcijos ugdymo institucijos uždavinius taip pat padeda įgyvendinti Mokytojų 
atestacijos ir Vaiko gerovės komisijos.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, sveikos gyvensenos ugdymo tikslus ir uždavinius 
įgyvendina pedagogai. Ugdymo proceso įgyvendinimo kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, direktorius.
Vaikų sveikatinimo, sveikatos priežiūros, mitybos organizavimo, higieninio-sanitarinio režimo 
organizavimą ir koordinavimą, šių veiklų kontrolę, švietėjišką darbą bendruomenėje vykdo 
sveikatos priežiūros specialistė.
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimą vykdo logopedas.
Buhalterinį darbą, pagal patvirtintą apskaitos politiką vykdo vyriausiasis buhalteris, buhalteris. 
Buhalterinio darbo atskaitomybę ir kontrolę vykdo steigėjas, direktorius.
Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių tėvų komitetai padeda apjungti visus ugdytinių tėvus 
ugdymo, sveikatinimo tikslų įgyvendinimui.

Planavimo sistema.
Įstaiga savo veiklą planuoja rengdama 3 metų strateginį veiklos planą, metinę veiklos programą, 
lopšelio-darželio tarybos, pedagogų tarybos, įstaigos atestacijos komisijos, vaiko gerovės 
komisijos planus. Planai ir programos derinami, siekiama dermės: tarp tikslo, uždavinių ir veiklos 
priemonių.
Mokytojų taryboje svarstomi Vaiko gerovės komisijos planai, įstaigos atestacijos komisijos 
perspektyvinis planas, priežiūros planas, lopšelio-darželio ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ugdymo grupių auklėtojų veiklos programa, projektai.
Ukinės-finansinės veiklos planas, biudžeto išlaidų sąmatos projektas ir asignavimai, metinės 
veiklos programa, įstaigos nuostatai, darbo ir vidau tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai, 
instrukcijos, ugdymo organizavimo tvarka svarstomi lopšelio-darželio taryboje ir tvirtinami 
direktoriaus įsakymu.



Finansiniai ištekliai.
Lopšelio-darželio finansinius išteklius sudaro:

- savivaldybės biudžeto lėšos;
- valstybės biudžeto lėšos;
- įstaigos pajamos;
- tikslinių programų vykdymo lėšos;
- paramos lėšos.

Vidaus darbo kontrolės sistema.
Lopšelio-darželio veiklą reglamentuoja nuostatai, pareigybių aprašymai, darbo tvarkos taisyklės, 
etikos kodeksas.
Įdiegta maisto bloko savikontrolės sistema.
Įstaigoje atliekamas veiklos įsivertinimas, kuris yra esminė ir svarbiausia veiklos efektyvumo 

vertinimo forma.
Įstaigos vidaus finansų kontrolė padeda užtikrinti veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, 

skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų 
patikimumą ir išsamumą, rizikos veiksnių valdymą. Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja ir 
prižiūri lopšelio-darželio direktorius, vyr. buhalteris, savivaldos komisijos, steigėjas.

Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu:
Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis“ įgyvendina Plungės savivaldybės strateginio plėtros 

plano prioritetus:
1. Rajono infrastruktūra;.
2. Žmogiškieji ištekliai

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas
Metinio veiklos plano įgyvendinimas leis kurti sąlygas užtikrinančias kokybišką, 

orientuotą į vaiką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą įstaigoje, įtraukiant 
tėvus į ugdymo(si) procesą, vidinės ir išorinės ugdymo(si) aplinkos įstaigoje gerinimą, 
modernizuojant ir turtinant saugią vaiko ugdymo(si) ir judėjimo poreikius tenkinančią aplinką.

Efektyviau naudojant švietimui skiriamas lėšas, tobulės švietimo paslaugų kokybė, gerės 
įstaigos prestižas, bus sudaroma galimybė ugdyti vaiką, didžiausią dėmesį skiriant ugdytinių 
sveikatos stiprinimui, taip pat lavinant jo saviraišką, tobulėjimą inspiruojančioje aplinkoje.

Per technologiškai, pedagogiškai modernizuojamą ugdymo procesą, pritaikant IKT ir 
artimiausią natūralią gamtos aplinką, labiau skleisis vaikų pažintinės ribos, jų gebėjimai, 
formuosis sveikos gyvensenos įgūdžiai. Natūralios patirtys, pritaikant ir natūralias gamtines 
erdves, leis vaikui įgyti naujų žinių, įgūdžių, vystys supratimą apie artimiausią aplinką ir jos 
teikiamas vertybes.
Ugdytiniai, pedagogai turės didesnes galimybes ugdymo procese naudotis informacinių 
technologijų teikiamomis galimybėmis. Efektyvesnis švietimas įgalins formuoti vaikų vertybines 
nuostatas. Gerės mokytojų kvalifikacijos kėlimo galimybės, jų darbinės aplinkos sąlygos.

_ ^ us tobulinamos vadovų ir pedagogų kompetencijos kursuose, seminaruose, kitokio 
pobūdžio kvalifikaciniuose renginiuose. Įgytos žinios bus naudojamos vadybos ir ugdymo 
proceso gerinimui, ypatingą dėmesį skiriant vaikų sveikatos prevencijai, naujų vadybos, ugdymo 
metodikų, IKT taikymui, atsakomybės už vaikų ugdymą pasidalijimui, tarpusavio pasitikėjimui, 
supratimui, glaudžioje partnerystėje su tėvais.
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Atsakingi vykdytojai

Vertinimo kriterijus
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1 P rogram a "U gdym o kokybės ir m odern ios ap lin k os užtikrin im o program a"

1 01 T ikslas R ūp in tis b en d ru oju  va ik ų  geb ėjim u  ir vertyb ių  n uostatų  u gd ym u , d id in an t ik im okyk lin ių  įsta igų  p rie inam u m ą
1 01 01 U ždavinys O rgan izu o ti ik im okyk lin į ir p riešm okyk lin į u gdym ą ik im okyk lin io  u gdym o įsta igose
1 01 01 01 L opšelio  darželio  "V yturėlis"  veik los  

organ izavim as
SB 279600 V. Vitkuvienė 

N.Gasauskienė 
A.Žilinskienė

Vidutiniškai tenka savivaldybės 
biudžeto lėšų 1 vaikui

EUR 1371

S B (V B ) 175000 V. Vitkuvienė 
N.Gasauskienė

Vidutiniškai tenka mokinio krepšelio 
lėšų 1 vaikui

EUR 858

SB (SP ) 67500 V. Vitkuvienė 
N.Gasauskienė

Ugdymo priemonių ir paslaugų 
įsigijimas, panaudojant įstaigos 
pajamų lėšas 1 vaikui

EUR 331

Tš viso: 522100 ,00



) ) ) )

1 01 01 Iš viso uždaviniui: 522100 ,00
1 iš  v iso  program ai: 522100,00

Paaiškinimai:
Programos, tikslai ir uždaviniai iš strateginio veiklos plano perkeliami atitinkamos programos tikslai ir uždaviniai;
Priemonės - perkeliamos atitinkamiems metams atitinkamam skyriui aktualios savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės;
Vertinimo kriterijus -  rodiklis, suteikiantis informaciją apie institucijos strateginio tikslo, programos tikslo ar uždavinio įgyvendinimą.
Atsakingi vykdytojai prie veiklų nurodomi už jų vykdymą atsakingi vykdytojai; kaip vykdytojai gali būti nurodomi darbuotojai.
Asignavimai -  priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos; savivaldybės biudžeto asignavimų suma turi 
atitikti savivaldybės biudžete atitinkamam asignavimų valdytojui numatomus skirti asignavimus;

Finansavim o šaltiniai

2017-ųjų
metų

asignavimų
patvirtintas

planas
SAVIVALDYBĖS LĖSOS, iŠ VISO: 522100,0

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS: 522100
S av iv a ld y b ės b iu d že to  lėšo s SB 279600,0
Spec ia lio ji tik s lin ė  do tac ija  SB  (V B ) 175000,0
S av iv a ld y b ės sk o lin to s lėšos SB  (S L )

Įsta ig ų  p a ja m o s SB  (SP) 67500

A p lin k o s a p sa u g o s  rėm im o sp ec ia lio ji p ro g ram a  SB (A A )

k it i  Ša l t i n i a m s  viso
E u ro p o s  S ą ju n g o s p aram o s lėšo s ES

S av iv ald y b ės p ard u o d am as tu r ta s  SP T

V a lsty b ės b iu d že to  lėšos L R  V B

K itų  ša ltin ių  lėšo s (2 proc. p a ram a , lab d a ra  ir k t.)  K T

IŠ VISO:

Švietimo, kultūros ir sporto 
skynausjįeciėjo pavaduotoja

Vita!ijaPonutė


