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2016-2018 -ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS
I. VEIKLOS KONTEKSTAS
Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ 2016-2018 metų strateginis planas parengtas,
atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo
dokumentus, švietimo būklę ir mokyklos bendruomenės poreikius.
Klaipėdos lopšelis-darželis „Inkarėlis“ (toliau – Įstaiga) – savivaldybės biudžetinė įstaiga,
kurioje ugdymas organizuojamas lietuvių kalba. Įstaigos adresas - Kauno g. 43, LT-91168
Klaipėda, el. adresas: inkarelis@gmail.com, svetainės adresas: inkareliomokykla.lt, tel. (8 46) 31 47
63, tel./faks. (8 46) 38 34 14;
Įstaiga įsteigta 1968 m. kaip žinybinis Okeaninio laivyno žvejybos bazės 45-asis lopšelisdarželis. Klaipėdos miesto mero 1992 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr. 860 Įstaigos savininko teises
ir pareigas perėmė Klaipėdos miesto savivaldybė ir Klaipėdos miesto mero 1993 m. gegužės 20 d.
potvarkiu Nr. 365 ją reorganizavo į pradinę mokyklą-darželį. Klaipėdos miesto valdybos 1993 m.
lapkričio 9 d. potvarkiu Nr. 554 Įstaigai suteiktas „Inkarėlio“ pavadinimas. Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-481 Įstaiga pavadinta Klaipėdos
„Inkarėlio“ mokykla-darželiu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 10 d.
sprendimu Nr. T2–155 – Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Inkarėlis“.
Įstaigoje vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo. 20122013 m. m. pradėtas struktūros pertvarkymas. Įgyvendinus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-1, 4.2 punktą nuo š.m. rugsėjo 1 d. jau
nebeturime mokyklos klasių. Įstaigoje veikia 8 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės,
kurias lanko 190 vaikų (42 priešmokyklinio ir 148 ikimokyklinio amžiaus).
Įstaigoje teikta tėvų apmokama vaikų maitinimo paslauga. 2013 m. už maitinimą, maisto
gamybą surinkta 178,3 tūkst. Lt, 2014 m. – 200,0 tūkst. Lt. 50 % mokesčio lengvata ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo grupėse 2013 m. buvo taikyta 19 (12,1 %) vaikų, 2014 m. –12 (7 %),
100 % mokesčio lengvata - 2013 m. 12 (7,6 %) , 2014 m. 6 (3,5 % ) vaikų. Nemokamas maitinimas
ir lėšos mokinio reikmėms įsigyti 2013 m. buvo skirtos 7 (41,2%) mokiniams, 2014 m. – 6 (40 %).
Vykdytos Europos Sąjungos programos: „Pienas vaikams“ (2013 m. – 11162 Lt, 2014 m. - 8696
Lt), „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ (2013 m. - 8006 Lt, 2014 - 6917 Lt). Taip pat
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įstaigoje teiktos tėvų apmokamos papildomos ugdymo paslaugos. Surinktos lėšos 2013 m. 17,0
tūkst. Lt , 2014 m. – 16,0 tūkst. Lt už ugdymo paslaugas panaudotos ugdymo priemonių, žaislų,
žaidimų, grožinės literatūros, higieninių priemonių įsigijimui.
Sudaryta ir sėkmingai veikia Vaiko gerovės komisija. 2014-2015 m. m. teikta individuali
kalbos korekcijos pagalba 40 vaikų, 2015-2016 m. m. teikiama 34 vaikams. Direktoriaus įsakymu
patvirtintas vaikų, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų sąrašas. Parengtos ikimokyklinio
amžiaus vaikų ir mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų programos.
Įstaigos struktūrą sudaro: administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, pedagoginis ir nepedagoginis
personalas. Patvirtinti 27,93 etato finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų (aplinkai) ir 12,1 etato
iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (mokinio krepšelis), 2,72 virėjų etato – iš
specialiosios programos. Dirba 44 darbuotojai, iš jų 22 pedagoginiai. Vadovai įgiję II vadybinę
kvalifikacinę kategoriją, 90,9 % pedagoginių darbuotojų atestuoti, iš jų 50 % metodininko, 40,9 %
vyr. auklėtojo kvalifikacinei kategorijai. Pedagogai nuolat, sistemingai kelia kvalifikaciją kursuose,
seminaruose. 2013 m. išklausytos 164 dienos, 1074 valandos, 2014 m. - 136 dienos, 846 valandos
kursų, seminarų. Vidutiniškai 1 pedagogui teko 6,1 d. Visi pedagogai 100 % kėlė kvalifikaciją 5
dienas per metus, iš jų 56,5% kvalifikaciją kėlė daugiau nei 5 dienas. Visų įstaigoje dirbančių
pedagogų išsilavinimas aukštasis, kompetencija atitinka švietimo ir mokslo ministro nustatytus
reikalavimus. Veikia šios savivaldos institucijos: įstaigos, mokytojų, metodinė, tėvų tarybos.
Ugdymo uždavinius padeda įgyvendinti direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos, darbo grupės.
II. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI
Įgyvendinant Įstaigos veiklos prioritetus, tikslus, uždavinius, siekiama sudaryti sąlygas
visapusiškam vaiko ugdymui ir ugdymuisi, užtikrinti vaikų socialinį ir psichologinį saugumą,
tenkinti jo prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, formuoti saugios ir sveikos
gyvensenos įgūdžius. Racionaliai ir taupiai naudojant Įstaigos išteklius veikla modernizuojama,
atnaujinami įrengimai, darbo ir ugdymosi priemonės, vykdomi remonto darbai.
Užtikrindama kokybišką ugdymą, Įstaiga siekia laiduoti ugdymo programų įvairovę, sudaryti
sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui.
Dviejų metų mokinių ugdymo pasiekimų, mokymosi rezultatų vertinimo lentelė.
Metinis įvertinimas (lygis %)
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%
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-2
0
%
0
+6,3 %
-2
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2015 m. pradinio ugdymo programą baigė 15 mokinių ir įgijo pradinio išsilavinimo
pažymėjimus.
Bendruomenė aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose projektuose,
programose: tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“, respublikiniuose
projektuose „Mes rūšiuojame“, „Drąsinkime ateitį“, tarptautinėje „Mažojo Princo fondo“
edukacinėje programoje „Visa Lietuva skaito“, respublikinėje asociacijos programoje „Sveikatos
želmenėliai“. Sudaryta 15 bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais partneriais. Bendradarbiaujama
pagal numatytus bendradarbiavimo planus, organizuojami bendri renginiai: jungtiniai koncertai,
sporto varžybos, pramogos, piešinių parodos, netradicinės šventės, projektai, dalinamasi gerąja
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darbo patirtimi. Organizuojamos atvirų durų dienos, koncertai, pramogos, kuriose dalyvauja tėvai,
socialiniai partneriai ir visi pageidaujantys.
Skatinant vaikų aktyvumą, ženklūs buvo ugdytinių akademiniai ir neakademiniai
pasiekimai:
2013 m. tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ gauta 12 Padėkos raštų,
tarptautinėje tolerancijos dienoje „Tolerancijos gėlės“ – tarptautinės istorinės teisingumo komisijos
Padėkos raštas, respublikos mokyklų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektekonkurse „Žiemos magija“ – Padėkos raštas, nacionaliniame vaikų kūrybos dailės darbų konkurse
„Piešiam!“ tema „Jūros pasakojimai!“ – Padėkos raštas, respublikiniame projekte-akcijoje „Vaikų ir
jaunimo olimpinis ugdymas“ gauta Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Padėka „Už vaikų sveikatos stiprinimą fiziniu aktyvumu“, 4 skaitovų konkursuose
„Branginkime kalbą, motinų į lūpas mums įdėtą“, „Baltijos bangelės man gimtinę mena“, „Su tėčiu
po skėčiu“, „Klumpės tauška – žodžiai pliauška“ - 11 Padėkos raštų, 2 pažymėjimai, „Šauniausio
būsimo pirmoko“ konkurse – 2 laureato diplomai, Padėkos raštas pedagogui, piešinių – fotografijų
parodose, konkursuose „Balta žiema lekia sniegą berdama...“, „Saugokime savo žemę“, „Kuriu
pasaką“, „Klaipėda vaiko akimis“ – 15 Padėkos raštų.
2014 m. tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra - 2014“ gauta 12 Padėkos raštų,
Pasaulinėje Baltosios ramunės dienoje „Saulės mintys“ – Padėkos raštas, miesto pradinių klasių
dailyraščio konkurse „Plunksnelė“ – Padėkos raštas, Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės Vienos
dienos festivalyje- skaitymo maratone „Metų metai. Gyvenimo knyga“ – Padėkos raštas, Klaipėdos
miesto ir Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Visus gyvūnėlius sunku
apsakyti“ – Padėkos raštas, miesto priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame renginyje
„Klumpės tauška – žodžiai pliauška“ – Padėkos raštas, „Šauniausio būsimo pirmoko“ konkurse – 2
laureato diplomai, Padėkos raštas pedagogui, kultūriniame-edukaciniame renginyje „Katino laiškas“
– 3 Padėkos raštai. Formuojant ekologinę kultūrą – vaiko požiūrį į gamtą, siekiant saugoti, globoti
ją, racionaliai panaudoti jos išteklius įsijungėme į tarptautinį konkursą „Kamštelių vajus - 2014“,
surinkome 78 kg kamštelių ir gavome 4 Padėkos raštus.
Įstaigos veiklos kokybės įsivertinime aktyviai dalyvauja savivaldos institucijos ir
direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Pateiktos veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir
numatytos tolimesnio įsivertinimo sritys. Įstaigos savivaldos institucijos nuolat analizuoja ir
įsivertina veiklą. Bendruomenės nariai naudoja veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus planuodami
ir tobulindami savo bei įstaigos veiklą. Į ugdymo proceso vertinimą įtraukiami t ėvai (globėjai,
rūpintojai). Analizuojant apklausų rezultatus, nustatyta, kad tėvus (globėjus, rūpintojus) tenkina vaikų
pasiekimai vertintų ugdymo sričių kontekste.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo informacija teikiama bendruomenės susirinkimų,
savivaldos institucijų, seminarų ir kitos veiklos metu, skelbiama internetiniame puslapyje
www.inkareliomokykla.lt (bylos indeksas 1.8)
III. MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS
Kasmet iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto apie 56–58 % visų lėšų yra skiriama
švietimui. Siekiant pagerinti materialinę bazę, Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudojamos Įstaigos
veiklos organizavimui iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (mokinio
krepšelis) 2013 m. skirta 437,4 tūkst. Lt, 2014 m. – 477,47 tūkst. Lt, iš savivaldybės biudžeto lėšų
(aplinkai) 2013 m. skirta 660,2 tūkst. Lt. 2014 m. – 574,1 tūkst. Lt. Nuo 2011 m. sausio 1 d. įvestas
ikimokyklinio ugdymo krepšelis stabilizavo problematišką ikimokyklinio ugdymo finansavimą.
Įstaiga savarankiškai bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo,
sveikatos priežiūros, mokslo, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos ir kitomis
institucijomis). Kompiuterizuotos 7 darbo vietos, ugdymo reikmėms skirti 5 kompiuteriai, įsigyti 2
daugialypės terpės projektoriai, interaktyvi lenta, veikia 2 telefoninio ryšio taškai, nuolatinis
internetinis ryšys LITNET. Pagrindinė informacija gaunama ir perduodama elektroniniu paštu arba
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kompiuterine komunikavimo sistema „Skype“. Bankinės operacijos atliekamos naudojant bankų
internetines sistemas. Du darbuotojai turi elektroninio parašo teisę. Žinios apie įstaigos veiklą
visuomenei, tėvams skelbiamos savivaldybės ir įstaigos internetiniame puslapyje.
Naudojamos patalpos:
Adresas
Kauno g. 43, LT-91168 Klaipėda

Plotas (m2)
1571,56

Rėmėjų lėšomis ir iš įstaigai skirtų asignavimų įstaiga sėkmingai pasiruošdavo naujiems
mokslo metams:
2013 m. iš savivaldybės biudžeto lėšų atlikti 3 laiptinių, 2 grupių daliniai remontai (1500
Lt), įsigytas kūno sudėties matuoklis (250 LT), skaitmeninis termometras maisto temperatūrai
matuoti (108 Lt), atlikti instaliacinės varžos matavimai (450 Lt) ir statinio techninės priežiūros
darbai (350 Lt). Uždarius klasę, pilnai pagal higienos reikalavimus įrengta ikimokyklinio ugdymo
grupė (2000 Lt), įsigyta 20 lovų (7100 Lt), rėmėjų lėšomis sumontuotos žaliuzės (700 Lt). Iš
valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų įsigyta vadovėlių ir grožinės literatūros
(5000 Lt), ugdymo ir sporto priemonių (6800 Lt), IKT įrengimų: daugiafunkcį įrengimą su faksu,
DVD grotuvą, nešiojamą kompiuterį, išorinį kietąjį diską, įrengtas pedagogams kompiuterinis
kabinetas (3100 Lt). Rėmėjų lėšomis atliktas aktų salės remontas (9900 Lt), įsigyta lovų (4260 Lt),
minkšto inventoriaus (3240 Lt), šaldytuvas (1056 Lt), panaudota kopijavimo paslaugoms (1100 Lt).
2014 m. iš savivaldybės biudžeto lėšų atliktas bendrų koridorių remontas, 7 grupių
prausyklose, tualetuose grindų dangos keitimas, senos vonelės pakeistos naujomis (30000 Lt),
įsigytos 48 lovos (16800 Lt), atlikti statinio techninės priežiūros darbai (350 Lt). Uždarius klasę,
pilnai pagal higienos reikalavimus įrengta ikimokyklinio ugdymo grupė (3000 Lt). Iš valstybės
biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų įsigyta grožinės literatūros (3300 Lt), ugdymo ir
sporto priemonių (3300 Lt), IKT įrengimų: kolonėlės su stiprintuvu, kompiuterio procesorius (3560
Lt), žaidimų aikštelėse įrengti 7 laipiojimo įrenginiai-supynės (2400 Lt). Rėmėjų lėšomis atliktas
aktų salės remontas (9900 Lt), panaudota kopijavimo paslaugoms (1100 Lt).
Įgyvendinus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2012-2015 metų bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio
26 d. sprendimu Nr. T2-1, 4.2 punktą nuo š.m. rugsėjo 1 d. jau nebeturime mokyklos klasių. Vietoj
klasės įrengta savivaldybės biudžeto lėšomis priešmokyklinio ugdymo grupė (14 585 eurai), įsigyta
minkšto inventoriaus (1 448 eurai), baldų (5 127 eurai).
Įstaigos veiklą (strateginį veiklos planą, metinės veiklos planus, ugdymo planus, veiklos
ataskaitas, ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą, visuotinį mokymą iki 16 metų,
RVASVT metinį auditą, dokumentų, priešgaisrinės, darbų, civilinės saugos būklę, mokytojų
kvalifikacijos atitikimą nustatytiems reikalavimams, interneto svetainių atitiktį nustatytiems
reikalavimams) vertino Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos
departamento analizės skyrius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros
departamento Švietimo skyrius, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Valstybinės gaisrinės
priežiūros tarnyba ir kitos institucijos. Rekomendacijų ir pasiūlymų išvados panaudojamos įstaigos
veiklos tobulinimui: rengiant planus, atliekant vertinimą.
Stiprybės:
1. Ugdymo finansavimui užtenka mokinio
krepšelio lėšų
2. užtikrinamas ugdymo paslaugų prieinamumas
3. skiriama IKT technologijų pagal ŠMM
įgyvendinamas programas
4. stiprus bendradarbiavimas su socialiniais

Silpnybės:
1. Daugėja socialiai remtinų ir rizikos šeimų
2. įstaigos materialinė bazė tik iš dalies
atitinka higienos normas
3. didėja specialiųjų poreikių vaikų
4. daug neaiškumų dėl buhalterinės apskaitos
ir atskaitomybės
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partneriais
Galimybės:
Grėsmės:
1. Specialiosios pagalbos vaikams teikimo
1. Didėjanti gyventojų socialinė atskirtis
efektyvinimas
2. skatinti bendruomenės narius dalyvauti miesto, 2. didėjanti jaunų šeimų migracija į ES šalis
šalies, tarptautiniuose projektuose, programose
3. pritraukti rėmėjų lėšas
3. sudėtinga šalies ekonominė ir politinė
situacija
4. tikslingas darbuotojų profesinis tobulėjimas
4. blogėjantis vaikų sveikatos indeksas;
5. įstaigos įvaizdžio stiprinimas

5. didelė teisės aktų kaita
IV. VIZIJA ir MISIJA

Įstaigos misija – šiuolaikiška, atvira kaitai ir partnerystei ugdymo įstaiga, suteikianti
vaikui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir poreikius, teikianti kokybiškas
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo bei priešmokyklinio rengimo mokyklai paslaugas, kurioje
dirba aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogai.
Įstaigos misija – teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, puoselėti individualius vaiko sugebėjimus
ir polinkius, taupiai ir tikslingai naudoti finansinius bei žmogiškuosius išteklius.
V. VEIKLOS STRATEGIJA
Siekiant Įstaigos vizijos, suformuluoti 2016-2018 metų Įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai
bei priemonės. Jie pateikiami atskirame priede (žr. priedą); taip pat nurodoma, jog tikslo
įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 1 lentelėje pateikiamus rezultato kriterijus.
1 lentelė
Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai
Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas

1. Vykdomos ugdymo programos
atitinka Klaipėdos miesto gyventojų
poreikius, procentais
2. Darbuotojų pareigybių skaičius
neviršija nustatyto didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus, procentais
3. Darbuotojų profesinis tobulėjimas
vykdomas nuosekliai ir planingai
4. Maitinimo paslaugos atitinka
teisės aktų nustatytus reikalavimus,
procentais
5. Užtikrinama logopedo pagalba
vaikams, turintiems kalbos ir kalbos
sutrikimų, procentais
6. Užtikrinama saugi ir sveika
ugdymo aplinka, procentais

2015 m. rezultatas
100

Numatomi rezultatai
2016 m.
2017 m.
2018 m.
100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas
ir mato
vienetas
7. Įvykdomi teisės
aktų
nustatyti

2015 m. rezultatas
80

Numatomi rezultatai
85
90
95

higienos reikalavimai, procentais
(Nurodoma, kad lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje).
2 lentelė
Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO:
1.1. išlaidoms
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB
2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos už
atsitiktines paslaugas) SB(SP)
2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už
atsitiktines paslaugas) SB(SPN)
2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos
lėšos SB(VB)
2.1.1.5. Europos Sąjungos paramos lėšos ES
2.1.1.5. Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio
atsiskaitymų lėšos MK(K)
2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už atvykusius
mokinius SB(MK)
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:
2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt

428601
427153
253749
1448

424616
424616
259475

2016-ųjų
maksima
lių
asignavi
mų
planas
436400
436400
273500

428601

424616

436400

424616

424616

214799
62268

208825
74000

208400
74000

208825
74000

208825
74000

-

-

-

-

-

151534

141791

154000

141791

141791

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

Asignavimai 2015iesiems
metams

Lėšų
poreikis
2016iesiems
metams

__________________________

Projektas
2017iesiems
metams

Projektas
2018iesiems
metams

424616
424616
259475

424616
424616
259475

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“
direktoriaus 2015 m. ________ d.
įsakymo Nr. __________
priedas
MOKYKLOS 2016-2018 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Tikslas

Uždavinys

Priemonės
pavadinimas

1. Užtikrinti
kokybišką
ugdymą

1.1. Laiduoti ugdymo
programų įvairovę

1.1.1. Ugdymo proceso
užtikrinimas

Rima Savva

1.1.2. Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo programų
įgyvendinimas
1.1.3. Darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas ir
atestacijos vykdymas
1.2.1. Kokybiško
maitinimo
organizavimas
1.2.2. Logopedinės
pagalbos vaikams
teikimas

Danutė Juškienė

1.4.1. Aplinkos
funkcionavimo
užtikrinimas
1.4.2. Aprūpinimas
ugdymo priemonėmis

Nijolė Daniuk

1.2. Sudaryti sąlygas
švietimo paslaugų
prieinamumui

1.3. Užtikrinti sveiką
ir saugią ugdymo(-si)
aplinką

Atsakingas asmuo

Rima Savva,
Danutė Juškienė

Irena Serdiuk
Danutė Marė
Urvakienė,
Edita Urbonienė

Danutė Juškienė

Produkto vertinimo kriterijus
Pavadinimas, mato vnt.
Planuojama reikšmė
2016
2017
2018
Vaikų skaičius, vnt.
190
190
190
Pedagoginių darbuotojų
20,0
20,0
20,0
etatų skaičius, vnt.
Vaikų skaičius, vnt.
190
190
190
Pedagoginių darbuotojų
etatų skaičius, vnt.
Kvalifikacijos tobulinimo
renginių skaičius, vnt.
Besiatestuojančių
pedagogų skaičius, vnt.
Vaikų skaičius, vnt.
Virtuvės darbuotojų etatų
skaičius, vnt.
Vaikų skaičius, vnt.
Pagalbos specialistų
etatų skaičius, vnt.

20,0

20,0

20,0

0

2

1

190
3

190
3

190
3

40
1

40
1

40
1

Aptarnaujančio personalo
etatų skaičius, vnt.

22,75

22,75

22,75

50

60

70

Įsigytų priemonių
skaičius, vnt.

8
2. Gerinti
Įstaigos
materialinę bazę

2.1. Pritaikyti patalpas
švietimo reikmėms

2.2. Teikti atsitiktines
paslaugas
2.3. Vykdyti teisės
aktų nustatytus
higienos reikalavimus

2.1.1. Edukacinių
aplinkų kūrimas
2.1.2. Pasiruošimas
naujiems mokslo
metams
2.2.1. Patalpų nuoma
laisvu nuo užsiėmimų
metu
2.3.1. Grindų dangos
atnaujinimas
2.3.2. Virtuvės
įrenginių įsigijimas
(konvekcinė krosnis)
2.3.3. Lauko aikštynų
atnaujinimas
2.3.4 Tvoros
atnaujinimas

Rima Savva,
Nijolė Daniuk
Nijolė Daniuk

Edukacinių aplinkų
skaičius, vnt.
Suremontuotų patalpų
plotas, kv. m.

1

1

1

56,0

60,0

34,0

Rima Savva

Nuomojamų patalpų
skaičius, vnt.

1

1

1

Nijolė Daniuk

Grindų plotas kv. m.

-

60,0

-

Nijolė Daniuk

Priemonių skaičius, vnt.
-

1

-

Nijolė Daniuk

Priemonių skaičius, vnt.

1

2

3

Nijolė Daniuk

Tvoros plotas, vnt.

-

30,0

-

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktorė

Rima Savva
________________________________

