Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų
įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Kauno
miesto savivaldybė, ir biudţetinių įstaigų vadovų
ataskaitų rengimo tvarkos aprašo
2 priedas
KAUNO LOPŠELIS-DARŢELIS „ROKUTIS“
Savivaldybės biudţetinė įstaiga
2017 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos juridinis adresas Baltaragio g. 1, Kaunas LT 46119
1.2. Telefono Nr. (8 37) 436 049
1.3. El. pašto adresas ldrokutis@gmail.com
1.4. Interneto svetainė http://www.ldrokutis.lt/
1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose Facebook, eTwining
1.6. Įstaigos įsteigimo metai 1972
1.7. Įstaigos savininkas Kauno miesto savivaldybė
1.8. Įstaigos dalininkai 1.8.1. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradţioje ir pabaigoje
1.8.2. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradţioje ir pabaigoje
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS
2.1. Įstaigos veiklos tikslas (-ai)
Teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko
asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią paţinimo motyvaciją
turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui (si) mokykloje.

2.2. Įstaigos veiklos pobūdis
Ikimokyklinio amţiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.10) ir priešmokyklinio amţiaus vaikų ugdymas
(kodas 85.10.20).

2.3. Įstaigos funkcijos, atliekamos įgyvendinant savo tikslą (-us)

 grindţia pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis remiantis geros mokyklos koncepcija;
 rengia ikimokyklinio ugdymo programą;
 vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas; mokymosi sutartyse sutartus
įsipareigojimus, uţtikriną gerą veiklos kokybę;
 teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą;
 puoselėja pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą, nedelsiant reaguoja į smurtą ir patyčias;
 įvertina SUP vaikų poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 uţtikrina ir palengvina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą - vaiko perėjimą nuo
ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;
 uţtikrina ugdytinių asmenybės brandą, individualias galimybes atitinkančius ugdymo(si)
pasiekimus ir nuolatinę ugdymo(si) paţangą;
 kuria partneriškus santykius su šeima;
 sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, rengti kvalifikacines programas;
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 uţtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo
aplinką;
 kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasis LR
švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
 organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darţelyje;
 viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darţelio veiklą LR švietimo ir mokslo ministro ir Kauno
miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS
STRUKTŪROS SCHEMA
3.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus
Etatų skaičius
Administracija
(direktorius ir
pavaduotojai)

Kiti
darbuotojai
(spec.
pedagogas,
socialinis,
psichologas ir
kt.)

3

14

Pagalbinis/
techninis
personalas

16,25

Mokytojų skaičius
Laisvi
etatai

-

Iš viso
etatų
(pagal
etatų
sąrašą 0101)

Atestuot
ų
mokytoj
ų

33,25
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3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema

Vyr.
mokytojų

8

Mokytojų
metodininkų

5

Mokytojų
ekspertų

-

Iš viso
mokytojų

16

3

3.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:
Įstaigos pedagogai kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose tiksliniuose seminaruose, kurių bendra
trukmė 396 akademinės valandos. 30% jų buvo skirti pagilinti ţinias, siekiant efektyviai įgyvendinti
2017 m. įstaigos veiklos programą ir 50% skirti pasirengti 2018 m. programos įgyvendinimui. Dar
20% seminarų suteikė ţinių įvairių pedagoginių ir vadybinių kompetencijų ugdymui.
Darbuotojo
pareigybė
Direktorius

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Kursų pavadinimas
Pozityvių santykių kultūra,
efektyvi komunikacija ir
motyvacija
VSS darbo apmokėjimo
tvarka nuo 2017-01-01,
VSAFAS ir kiti aktualūs
pasikeitimai
Valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų
pareigybių aprašymo
rengimo privalomi
reikalavimai ir darbuotojų
veiklos vertinimo tvarka
2017 metais
Naujojo darbo kodekso
pristatymas
Savivaldos institucijų
veiklos kokybės vertinimas
ir tobulinimas
Finansų kontrolės sistema
viešajame sektoriuje.
Valstybės kontrolės
rekomendacijos ir atliekami
vertinimai
Pozityvių santykių kultūra,
efektyvi komunikacija ir
motyvacija
Ikimokyklinukų ugdymas
lauke: kaip prisijaukinti
lauką?
Respublikinė mokytojų
gerosios patirties sklaidos
konferencija „Išbandyki
naują madą – pasitik
Sveikatiadą“
Savivaldos institucijų
veiklos kokybės vertinimas
ir tobulinimas

Kursų
organizatorius
Kauno rajono
švietimo centras

Kursų
trukmė
6 akad.
val.

Paţymėjimo
Nr. ir data
2017-01-10
Nr. KP-05634

Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras

6 akad.
val.

2017-02-24
Nr. LV-20170279

Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras

6 akad.
val.

2017-04-14
Nr. LV-20170817

Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras
Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras
MB „Buhalterių
mokymai“

8 akad.
val.

6 akad.
val.

2017-06-08
Nr. LV-20171135
2017-10-27
Nr. LV-20171411
2017-11-23
Nr. BM-011

Kauno rajono
švietimo centras

6 akad.
val.

2017-01-10
Nr. KP-05633

Lietuvos muzikos ir
teatro akademija
karjeros ir
kompetencijų
centras
Šiuolaikinių
didaktikų centras

6 akad.
val.

2017-03-16
Nr. 10584

8 akad.
val.

2017-03-22
Nr. KVP-119

8 akad.
val.

2017-10-27
Nr. LV-1410

Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras

8 akad.
val.
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Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui
Ikimokyklinio
ugdymo
auklėtojos

Maţos vertės viešųjų
pirkimų vykdymo ypatumai
2017 m.
Pedagogo vaidmuo
ankstyvojo bei
ikimokyklinio amţiaus
vaiko ţaidime kaip
pagrindinėje veikloje
Nuodugnus ţinių
perteikimas vaizdumo
priemonėmis

VŠĮ „Viešųjų
pirkimų agentūra“

8 akad.
val.

2017-12-07
Nr. KN 16301

Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras

18 akad.
val.

2017-01-27
Nr. AA-0086;
Nr. AA-0085

Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras

6 akad.
val.

Ugdomosios ir terapinės
priemonės ikimokykliniame
ir priešmokykliniame
ugdyme
Metodinis informacinis
renginys „Koučingo kultūra
šiuolaikinėje švietimo
įstaigoje“
Ikimokyklinio amţiaus
vaikų pasiekimų ir paţangos
vertinimas

Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras

18 akad.
val.

Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras

18 akad.
val.

2017-04-13
Nr. AA-0731;
Nr. AA-0732;
Nr. AA-0733
2017-10-31
Nr.GA- 0976;
Nr. GA-0977
Nr. GA-1001
2017-02-22
Nr. PA- 149

Šiuolaikinių
inovacijų diegimo ir
kompetencijų
ugdymo centras
VŠĮ „Švietimo
tinklas“

18 akad.
val.

VŠĮ Mokymų ir
psichologinio
konsultavimo
centras
Klaipėdos rajono
Švietimo centras;
Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras
VŠĮ „Kultūros
kiemas“
Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras

6 akad.
val.

Aktyvūs mokymosi metodai
pamokoje
Šiuolaikinis vaikų
drausminimas ir skatinimas
Turiningas, kūrybiškas ir
įdomus pasirengimas
mokyklai

Bridge of mosaic - 2017
Respublikinė mokslinėpraktinė konferencija
„Jaunasis pedagogas:
lūkesčiai, perspektyvos ir
galimybės sėkmingai
profesinei pradţiai“.
Darţelio vaikų pasiekimų ir
paţangos matavimas,
vertinimas, fiksavimas
Patirtinio mokymosi svarba
ir galimybės vaiko

Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras
Kauno rajono
švietimo centras

40 akad.
val.

2017-03-01
Nr. EV3-18 82
Nr. EV3 1883
Nr.EV3 1884
2017-11-06/
2017-11-17
Nr. 9434;
Nr. 9442
2017-03-20
Nr. MD-276

12 akad.
val.

2017-06-07
Nr. GV-0256
2017-02-10
Nr. AA-0143

12 akad.
val.
6 akad.
val.

2017-09-28/
2017-10-02
2017-10-16
Nr. PA-1069

6 akad.
val.

2017-10-16
Nr. ZV-0751

18 akad.
val.

2017-10-27
Nr. KP-03889
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gyvenime
Tarptautinis švietimo įstaigų
bendruomenių ekologinio
švietimo projektas „Saulėto
oranţinio traukinio kelionė“
Klasės (vaikų grupės)
valdymas
Kaip sudrausminti vaiką jo
neskriaudţiant

Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai

Meninio
ugdymo
mokytojas
(muzikos)

Logopedė

Metodų mugė. Ţaidimų
vaivorykštė
Metodinis informacinis
renginys „Koučingo kultūra
šiuolaikinėje švietimo
įstaigoje“
Idėjų mugė. Darţelis, į kurį
nori eiti kiekvienas vaikas.
Aš suradau, o tu?
Gabių vaikų atpaţinimas,
ugdymas ir patiriami
sunkumai ikimokyklinio
ugdymo įstaigose
Patirtinio mokymosi svarba
ir galimybės vaiko
gyvenime
Ugdomosios ir terapinės
priemonės ikimokykliniame
ir priešmokykliniame
ugdyme
Bridge of mosaic - 2017
Turiningas, kūrybiškas ir
įdomus pasirengimas
mokyklai
Smulkiosios ir stambiosios
motorikos lavinimas
pasitelkiant kūrybiškai
suplanuotą muzikinę vaiko
veiklą
Lietuvių tautosakos aspektai
etnografinių regionų
kontekste
„Vaikų psichinės sveikatos
stiprinimas“

-

Nr. KP- 03007
Nr. KP-03907
2017-04-07/
2017-11-13
Nr. SD-146

6 akad.
val.

2017-12-18
Nr. VS-2014

12 akad.
val.

2017-12-19
Nr. VS-2052;
Nr. VS-2053

Lietuvos vaikų ir
jaunimo centras
Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras

6 akad.
val.
12 akad.
val.

2017-05-12
Nr. V4-2931
2017-02-22
Nr. PA-149

VŠĮ Gyvenimo
universitetas

6 akad.
val.

2017-12-04
Nr. PD-30172

Lietuvos
edukologijos
universitetas

6 akad.
val.

2017-11-03
Nr. PK9-(GU)
1560

Kauno rajono
švietimo centras

6 akad.
val.

2017-10-27
Nr. KP-03908

Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras

6 akad.
val.

2017-10-31
Nr. GA-0975

VŠĮ „Kultūros
kiemas“
Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras
Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras

12 akad.
val.
6 akad.
val.

2017-09-28/
2017-10-02
2017-02-10
Nr. AA-0151

6 akad.
val.

2017-03- 17
Nr. AA-20171556

Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras
Kauno pedagogų
kvalifikacijos

6 akad.
val.

2017-05-23
Nr. BA-20170380
2017-02-09
Nr. LV-2017-

Vilniaus m.
savivaldybė;
Vilniaus l/d „Rūta“;
Kgvdgauno
moksleivių
aplinkotyros centras
Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras
Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras

6 akad.
val.

6

„Koučingo kultūra
šiuolaikinėje švietimo
įstaigoje“
„Vaiko minimalios ir
vidutinės prieţiūros
įstatymo santykis su
baudţiamuoju įstatymu“
Metodų mugė „Ţaidimų
vaivorykštė“
„Netipiška kalbos raida“
Nuotolinio mokymo kursai
„Aktyvūs mokymo(si)
metodai pamokoje“

centras
Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras
Kauno pedagogų
kvalifikacijos
centras
Lietuvos vaikų ir
jaunimo centras
„Tikri mokymai“
VDU
VŠĮ „Švietimo
tinklas“

6 akad.
val.
4 akad.
val.

6 akad.
val.
4 akad.
val.
20 akad.
val.

0261
2017-02-22
Nr. LV-20170272
2017-04-25
Nr. LV-20170853
2017-05-12
Nr. (1.18.) V4
– 2930
2017-11-06
Nuo 2017-1107 iki 2017-1120
Nr. 9431

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS
Eil. Nr.

1

1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.

Finansavimo šaltiniai

Suma, Eur

2

3

Savivaldybės biudţeto lėšos
Iš jų:
Ugdymo kokybės gerinimas l.d
Rokutis(5101)

Pastatų ir kiemo statinių prieţiūra ir
remontas (5101)
Pastatų ir kiemo statinių prieţiūra ir
remontas(5101)

Lėšų panaudojimas
per ataskaitinį laikotarpį
(atlikti darbai)
4

323152,62

323152,62

274036,26

274036,26
Įstaigos išlaikymo sąnaudos
DU ir Sodrai ,prekėms ,
komunalinėms ir kitoms
paslaugoms, ilgalaikiam turtui
įsigyti , kvalifikacijos
tobulinimui.
1800,00
Darbuotojų WC remontas
8653,29
Stogo remontui , lietvamzdţių
keitimui, trinkelių klojimui
šaligatviams.
38663,07
Tėvų įnašų panaudojimas
mitybai ir ugdymo priemonėms
įsigyti.
142361,91

1800,00
8653,29

1.1.3.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos
programa(7301)

38663,07

2.
2.1.
2.1.1.

Valstybės biudţeto lėšos
Iš jų:
Ugdymo kokybės gerinimas l.d Rokutis(41)

142361,91

2.1.2.

Ugdymo kokybės gerinimas l.d.
Rokutis(4602)

136061,91

2600,00

136061,91
Mokinio krepšelio lėšos
panaudotos DU ir Soc.
draudimui ,,prekėms ir
paslaugoms, kvalifikacijos
kėlimui
2600,00
Pedagoginių darbuotojų darbo
apmokėjimo sąlygoms gerinti.
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2.1.3.

Ugdymo kokybės gerinimas l.d.
Rokutis(4603)

3700,00

3.
3.1.

Fondų lėšos:
Švietimo mainų paramos fondas

9933,00
9933,00

4.

Kitos lėšos
ES lėšos programos: „Pienas vaikams“,
„Vaisiai mokykloms“

3063,00

5.

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.)
grąţinimas įstaigai, turinčiai paramos
gavėjo statusą
Parama
UAB „Neo- textile“

1662,16

6.

289,00

Iš viso:
Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos
uţdirbtos lėšos

480461,69
41857,89

3700,00
Darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymui įgyvendinti.
9933,00
9933,00
Erasmus +K Projektinių
susitikimų-,mokymų
organizavimui, komandiruotės
išlaidoms pedagogų ir vaikų
mobilumams .
3063,00
Gaunamas pienas ir vaisiai
vaikų maitinimui pagerinti.
1000,00
Prekių ir kitų paslaugų
įsigijimui.
289,00
Darbo drabuţiai
aptarnaujančiam personalui
479799,53

V SKYRUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER N METUS PAGAL
EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS
Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma, Eur

1

2

3

2
2.1
2.1.1.1.1.1
2.1.2.1.1.1
2.2
2.2.1.1.1.1
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.7
2.2.1.1.1.8
2.2.1.1.1.10
2.2.1.1.1.11
2.2.1.1.1.14
2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.17
2.2.1.1.1.18

IŠLAIDOS (2.1 + 2.2)
Darbo uţmokestis ir socialinis draudimas
Darbo uţmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Prekės ir paslaugos
Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos
išlaidos)
Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio
ir kitos komandiruotės išlaidos)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Apmokėjimas samdomiems ekspertams,
konsultantams ir komisinių išlaidos
Apmokėjimas uţ turto vertinimo paslaugas

471399,53
361698,24
276608,87
85089,37
109701,29
45908,34
55,60
1280,00
1246,16
914,27
20633,42
9933,00
8653,29
1078,00
-
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2.2.1.1.1.20

2.2.1.1.1.30
2.7
2.7.3.1.1.1
3

3.1
3.1.1.2.1.2
3.1.1.3.1.1
3.1.1.3.1.2
3.1.2.1.1.2
3.1.2.1.1.5

KOMUNALINĖS PASLAUGOS
Šildymas
Elektros energija
Vanduo
Šiukšlių išveţimas
Kitos paslaugos
Socialinės išmokos (pašalpos)
Darbdavių socialinė parama pinigais
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo
turto
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos
Negyvenamieji pastatai
Transporto priemonės
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės
programinės įrangos licencijos
Kitas nematerialusis turtas

17344,25
9583,27
5390,00
1360,00
1010,98
2654,96
1200,00
1200,00
7200,00
7200,00

7200,00
-

Iš viso (2 + 3)

479799,53

VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ
TURTĄ
Eil.
Nr.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Turto pavadinimas ir adresas

2
Pastatas
Tvora
Ţaidimų aikštelė
Lauko ţaidimų aikštelė
Pano
Lauko estrada
Stacionarus kompiuteris
Interaktyvi lenta SMART SBM680
Fasado remontas
Šilumos punkto montavimas
Projektoriaus ir ekrano komplektas
Interaktyvios edukacinės grindys Funtronic
Kiti inţineriniai statiniai
Daugiafunkcinis ţaidimų kompleksas

Kiekis

Vertė
(pradinė)

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1

4
28688,61
1469,53
4083,64
1129,52
964,72
2316,96
700,00
2100,00
13263,48
3963,00
2000
3200
12904
2000

Pastabos
(valdomas
(nurodyti nuo
kada), įsigytas,
perleistas)
5
1972 m.
1972 m.
1972 m.
1972 m.
1972 m.
2016 m.
2016 m.
2016 m.
2016 m.
2016 m.
2017-12-12 d.
2017-12-11 d.
2017-02-27 d.
2017-09-11 d.

VII SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
(vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai)

Išlaidos darbo
uţmokesčiui
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)

Išlaidos kitoms
išmokoms
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)

1

2

3

4

Direktorius

14064

-
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Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Iš viso

9524
9000
32588

400 (mirus tėvui)
400

VIII SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŢMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS
8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data
Ramutė Stanislovaitienė, 1986 m.
8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), studijų sritis, kita svarbi
informacija
1983 m. Peterburgo kultūros institutas,- Kultūros šveitimo darbo organizatorė darbui su
vaikais ir paaugliais.
2002 m. VPU,- Edukologijos magistro laipsnis.
1997 m. įgyta I vadybinė kategorija.
Nuo 2011 m. Rokų seniūnaitė.
8.3. Darbo uţmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui
14064 Eur. Kitų išmokų nebuvo.
IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŢMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS
(Pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose sudaromi kolegialūs organai)

X SKYRIUS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE
(Pildo tik viešosios įstaigos)

XI SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS
Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atlikdama Kauno miesto
ikimokyklinių įstaigų maisto skyrių higieninės būklės, maisto produktų tiekimo ir maisto tvarkymo
atitikimą teisės aktų reikalavimams (2017-05-26 d. aktas Nr. 33VMĮP-801), trūkumų nenustatė.
XII SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS
 Labai gerai

 Gerai

 Patenkinamai

 Silpnai

 Nevertinama

Pagal finansų kontrolės būklės ataskaitas, atliktus vertinimus ir turimus duomenis finansų kontrolės
būklė įvertinta - gerai.
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XIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
13.1. Įstaigos veiklos rezultatai
Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
(Pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą)
Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai
(uţdaviniai)

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas

1 tikslas –
Efektyvinti įstaigos veiklą orientuojantis į vertybėmis grįstą vaikų ir pedagogų lyderystę,
skatinamąjį vadovavimą.
Organizuotas 1 pasitarimas komandinės
Organizuota 2 pasitarimai komandinės
lyderystės klausimais
lyderystės klausimais
4 pedagogai dalyvaus 1-ame lyderystės
seminare.
Organizuoti 2 koučingo technikų praktikumai
(pagal T. Misiukonio knygą „Koučingo
technikos“
60 proc. pedagogų taikys praktines ugdomojo
vadovavimo priemones savo darbe
Pedagogų komanda parengs ir įgyvendins 4
vaikų lyderystės ugdymosi projektus.

8 pedagogai ir vadovai dalyvavo 2-juose
lyderystės seminaruose
Organizuota 5 koučingo technikų praktikumai
(pagal T. Misiukonio knygą „Koučingo
technikos“
87 proc. pedagogų taiko praktines ugdomojo
vadovavimo priemones savo darbe
Pedagogų komanda parengė ir įgyvendino 6
vaikų lyderystės ugdymosi projektus.

Organizuota 1 tarptautinė vaikų lyderystės
stovykla.

Organizuota 1 tarptautinė vaikų lyderystės
stovykla. Kita stovykla bus organizuojama
balandţio mėnesį.

4 vaikai dalyvaus tarptautinio projekto „Saulės
nuspalvinti, jūros suvienyti“ veikloje ir vyks į 1
ugdomąją stovyklą.

4 vaikai dalyvavo tarptautinio projekto
„Saulės nuspalvinti, jūros suvienyti“ veikloje
ir vyko į 1 ugdomąją stovyklą.

Įgyvendintas projektas „Lyderystės mokykla“,
dalyvaus 6 grupės.

Įgyvendintas projektas „Lyderystės
mokykla“, dalyvavo 6 grupės.

50 proc. vaikų pagerės bendradarbiavimo,
lyderystės ir mokėjimo mokytis gebėjimai.
Parengtas ir įgyvendintas tarptautinis
kvalifikacinis projektas „Tarptautinio matmens
integracija į ugdymo procesą“. Mokymuose
dalyvaus 7 pedagogai.

70 proc. vaikų pagerėjo bendradarbiavimo,
lyderystės ir mokėjimo mokytis gebėjimai.
Parengtas ir įgyvendintas tarptautinis
kvalifikacinis projektas „Tarptautinio
matmens integracija į ugdymo procesą“.
Mokymuose dalyvavo 8 pedagogai.

Įgyvendintas tarptautinis toleranciją,
pilietiškumą ir tautiškumą ugdantis projektas
„Saulės nuspalvinti, jūros suvienyti“.

Įgyvendintas tarptautinis toleranciją,
pilietiškumą ir tautiškumą ugdantis projektas
„Saulės nuspalvinti, jūros suvienyti“.
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Suorganizuotas 1 pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo seminaras respublikos pedagogams,
siekiant pasidalinti gerąja darbo patirtimi.
Vykdoma patirties sklaida ir elektroninėje
erdvėje eTwinning portale, taip pat privačiame
portale TwinSpace. Parengti 3 straipsniai
informaciniam portalui www.ikimokyklinis.lt

Suorganizuotas 1 pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo seminaras Kauno miesto
pedagogams, siekiant pasidalinti gerąja darbo
patirtimi.
Vykdoma patirties sklaida ir elektroninėje
erdvėje eTwinning portale, taip pat
privačiame portale TwinSpace. Parengti 3
straipsniai informaciniam portalui
www.ikimokyklinis.lt

2 tikslas
Atlikti įstaigos lauko ir vidaus erdvių atnaujinimo darbus, tobulinant ugdymą(si)
skatinančią aplinką.
Atnaujintas „Pojūčių takelis“, įrengti nauji
Atnaujintas „Pojūčių takelis“, įrengti nauji
sutvirtinimo borteliai.
sutvirtinimo borteliai.
Organizuoti 2 plenerai „Atgijęs medis“
Organizuoti 2 plenerai „Atgijęs medis“.
Įsigyta priemonių kūrybai, tinkančių lauko
Įsigyta priemonių kūrybai, tinkančių lauko
sąlygomis.
sąlygomis.
Įsigysime naują ţaidimų kompleksą.
Įsigytas naujas ţaidimų kompleksas.
Įkurta nauja erdvė vaikų aktyvumui- įrengti
Įrengtas „Kliūčių ruoţas“, panaudojant
landţiojimo tuneliai ir kalneliai.
turimas medţiagas.
1 grupėse atlikti miegamojo patalpų remonto
Pakeistas 1 rūsio langas, uţtikrinant tinkamą
darbus (sumontuoti pakabinamas Amstrong
patalpų vėdinimą
lubas, perdaţyti sienas, pakloti laminuotų grindų
dangą).
Pakeisti 2 rūsio langai, uţtikrinant tinkamą
patalpų vėdinimą.
13.2. Pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio
įstaigos veiklos prieţiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsiţvelgiant į juridinio asmens
teisinę formą ir veiklos pobūdį.
Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita
Šiems mokslo metams į įstaigą susirinko 134 vaikai. Įstaigos projektinis vaikų vietų skaičius
yra 115, bet Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2017 m. geguţės 26 d. įsakymu Nr. 35387 leista padidinti 25 vietomis, t.y. iki 140 vaikų,- priimta 6 vaikais maţiau, nes padaugėjo vaikų
su specialiaisiais ugdymo poreikiais.
Grupių uţpildymas ir vaikų pasiskirstymas pagal amţių:
Mokslo metai
2016/2017 m.m.
2017/2018 m.m.

Lopšelis
15
15

Darţelis
84
82

Priešmokykliniai
38
37

2017-09-01 d. duomenimis į įstaigą nepateko 40 vaikų (29 – lopšelinio amţiaus ir 11 –
darţelinio; iš jų 22 vaikai priimti į kitas įstaigas). Šiuo metu eilėje priėmimui į lopšelį-darţelį - 80
vaikų. 2017 m. 2 vaikai išvyko iš įstaigos, nes pakeitė gyvenamąją vietą, 3 papildomai priimti.
Įstaigos vaikų skaičius
Kitų miestų ir rajonų, vaikų
grupėse
skaičius grupėse
priešmo
priešmo
lopšelio darţelio kyklinio lopšelio
darţelio
kyklinio
15
82
37
-

Nepatekusių vaikų skaičius
grupėse
priešmo
lopšelio
darţelio
kyklinio
29
11
-
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Įstaigos socialinis kontekstas
2017 m. gruodţio mėn. duomenimis įstaigoje yra: daugiavaikių šeimų – 25, studentų šeimų –
9, neformalių šeimų (nesusituokę/išsituokę) – 7, uţsienyje dirbančių tėvų – 6, socialinę paramą
gaunančių šeimų – 11, vienam vaikui skirta laikinoji globa, vienas yra įvaikintas. Nors įstaigos
socialinis kontekstas ir įvairus, visos šeimos geba tenkinti vaikų socialinius poreikius. Mokesčio uţ
vaiko išlaikymą įstaigoje lengvata naudojasi 46 vaikai (34 proc.).
Spec. poreikių turinčių vaikų yra 50, iš jų: 12 su kompleksiniais sutrikimais, 2 sulėtėjusios
raidos, 36 su kalbėjimo ir kalbos sutrikimais ir 2 vaikai turi neįgalumą. Tai sudaro 37 proc. nuo
bendro vaikų skaičiaus. Padidintas mokesčio krepšelis skirtas 14 vaikų. Vaikams su spec. poreikiais
pagalbą teikia logopedas, spec. pedagogas, psichologas, kūno kultūros pedagogas, socialinis
pedagogas ir menų pedagogas.
13.3. Pastato būklės analizė
Pastatai (nurodyti adresus)
Vaikų darţelis,- Baltaragio g.
1, Kaunas

Plotas (m2)
846,67 m2

Pastabos
Pastatytas 1972 m.

Ţemės panaudos sutartis su Nacionaline ţemės tarnyba prie Ţemės ūkio ministerijos sudaryta,2017 m. balandţio 6 d. Nr. 8SUN-26-(14.8.53.).
Higienos pasas Nr.9-0040(6) išduotas 2011-01-18 d. neribotam laikui.
Energetinis auditas. Energetinė ūkio renovacija pradėta 2003 m., – sutapdintas stogas, dengtas
rulonine danga. 2004 m. 46 %. langų pakeisti plastikiniais. 2006 m. įstaiga buvo įtraukta į Kauno
miesto savivaldybės programą, numatančią įstaigos energetinio ūkio renovaciją. Tais pačiais metais
atliktas įstaigos energetinis auditas (projekto Nr. 2006-80). 2006 m. sudėta 18 % plastikinių langų,
o 2008 m. pakeisti visi likusieji. 2014 m. balandţio 24 d. atliktas statinio paprastojo remonto
projektas (Nr. RPP-21-140424-00334). Gavus finansavimą iš Savivaldybės investicinio projekto
lėšų, 2014-2016 metais atlikti pastato sienų apšiltinimo darbai, liko tik apšiltinti cokolį. Senos
medinės lauko durys pakeistos aliumininėmis. 2017 m. sutvarkytas įstaigos stogas, apskardinti
laiptinių stogeliai, įrengti lietvamzdţiai.
13.4. Projektinė veikla
13.4.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Teiktų projektų
skaičius

1

Švietimo mainų paramos fondo
Programos „Iniciatyvos Kaunui“
Iš viso

Finansuotų projektų
skaičius

2

Skirtos lėšos,
Eur

3

1
2

1
-

3

1

4

14060
14060

13.4.2. Detali informacija apie finansuotus projektus
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Finansuoti projektai
Projekto pavadinimas

1

Švietimo mainų paramos fondo

2

Erasmus +KA2 mokyklų partnerystės
projektas „Saulės nuspalvinti – jūros
suvienyti“ (sutartis 2015-1-LT01-KA219013452_1)

Skirta suma,
Eur
3

14060
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13.4.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai
Projektas „Lyderystės mokykla“.
Respublikinis tęstinis ikimokyklinių įstaigų projektas „Donelaičio kūrybos savaitė“;
Tęstinis adventinis projektas „Po gruodţio ţvaigţdėm“;
Kauno ikimokyklinių įstaigų sakralinės muzikos projektas „Dėkoju mamai ir Marijai“.
13.4.4. Planuojami vykdyti projektai
Erasmus +KA2 mokyklų partnerystės projektas „Saulės nuspalvinti – jūros suvienyti“;
Respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas „Kiekvienas esam Lietuva“;
Projektas „Vaikų vasaros stovykla“.
XIV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ
REZULTATAIS
2015 metai
1 tikslas Plėtoti vaikų ypatingus gebėjimus, individualizuojant ugdymą(si) ir sudarant palankias
sąlygas ypatingų gebėjimų sklaidai.
Tikslas įgyvendintas 100 proc. maksimalių laukiamų rezultatų. Veiklos rezultatus vertiname
labai gerai.
Sukurtas lopšelio-darţelio „Rokutis“ vaikų ypatingų gebėjimų atpaţinimo ir vertinimo tvarkos
aprašas sudarė galimybę pedagogams grupėse atlikti individualių ypatingų vaikų gebėjimų
vertinimą Parengta metodinės rekomendacijos pedagogams, tėvams „Kaip ugdyti vaiko
gabumus?“,. Ištirti 80 proc. vaikų. Atpaţįstami visi gabūs vaikai. Ugdymo turinys tikslingai ir
kryptingai pritaikytas individualiems vaikų gabumams ugdytis.
19 % vaikų
gabūs
dailei
22% vaikų
gabūs
muzikai

14% vaikų
gabūs
vaidybai

Talentingų
vaikų
gabumų
raiška (%)
10% vaikų
gabūs
išraiškos
judesiui

12% vaikų
gabūs
konstravim
ui

6 % vaikų
gabūs
žodinei
kūrybai

1. pav. Talentingų vaikų gabumų raiška procentais.
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Vaikų gabumai ugdomi ir papildomoje veikloje. Ugdytiniai yra aktyvūs miesto, šalies įvairių
akcijų, piešimo konkursų, festivalių, dalyviai ir laureatai.
2 tikslas –
Teikti pirmenybę kūrybingumo ir inovatyvumo sąveikai, įtraukiant šeimas į kūrybinę veiklą
ir savitarpio pagalbą.
Tikslas įgyvendintas 90 proc. maksimalių laukiamų rezultatų. Veiklos rezultatus vertiname gerai.
Tyrime „Šeimų vaiko ugdymo nuostatos, būdai ir metodai“ dalyvavo 4 proc. maţiau tėvų nei
planavome maksimaliuose rezultatuose.
82 proc. tėvų ugdymo kokybę vertina labai gerai. 86 proc. tėvų išreiškė nuomonę, jog ugdymo
kokybei didţiausią įtaką turi įstaigos ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas, bendri renginiai,
naujos bendravimo su tėvais formos: išvykos, šeimos dienos grupėse, šeimų kūrybinės dirbtuvės,
savitarpio pagalbos akcijos, bendravimas Facebook portale, uţdaruose grupių tinklaraščiuose.
Vaikų pasiekimų ir paţangos rodikliai pasiekė 82 proc. planuotų rodiklių.
2016 metai
1tikslas –
patobulinti bendruomenės sveikos gyvensenos ugdymo(si) kompetenciją, plėtojant švietėjišką
veiklą, gerinant informavimo procedūrų kokybę, siekiant aukšto sveikatos stiprinimo
efektyvumo.
Tikslas įgyvendintas 100 proc. maksimalių laukiamų rezultatų. Veiklos rezultatus vertiname
labai gerai.
Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo sveikatingumo renginiuose. Visos grupės vykdė
sveikatinimo projektus. Ugdytiniai įgijo ir įtvirtino ţinias, įgūdţius bei vertybines nuostatas apie
saugią elgseną, sveiką gyvenseną, sveiką mitybą. Ugdytojai įsijungė į projekto inicijuotas veiklas
„Sveikos mitybos trimestras“.

Sveikatingumo projektai

6 grupių sveikatingumo projektai

Bendruomenės projektas
„Mokymasis, sveikatinimas ir žaidimai
lauke“

Respublikinis projektas
„Sveikatiada“

Tarptautinis Erasmus+ projektas
„Galime padaryti geriau! Siekti
geresnio mitybos – sveikatos ir maisto
saugos supratimo ikimokykliniame ir
pagrindiniame ugdyme“

2.pav. Sveikatingumo projektai.
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2 tikslas –
diegti informacines technologijas ugdymo procese, plėtojant bendruomenės IKT valdymo
gebėjimus, uţtikrinant komunikacijos bei veiklos dokumentacijos kokybę elektroninėje
erdvėje.
Tikslas įgyvendintas 95 proc. maksimalių rezultatų. Veiklos rezultatus vertiname labai gerai.
2016 m. II pusmetyje išplėtotas įstaigos projektas „Interaktyvios priemonės: kūrimas, dermė,
sklaida“. Organizuoti papildomi pedagogų mokymai interaktyvios lentos SMART programų
valdymui. Silpnesnius IKT įgūdţius turintiems pedagogams priskirti pedagogai-mentoriai. SMART
lenta naudojama kasdieninėje veikloje. Sukurta 20 interaktyvių uţduočių ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amţiaus vaikams, kurios ţadina smalsumą, stimuliuoja mąstymą ir vaizduotę.
Ugdymo procese taip pat naudojama ir kitos IKT priemonės, kurios praturtina ugdymo turinį.
Vykdoma informacijos sklaida ir komunikacija su tėvais grupių facebook‘o paskyroje. Elektroninė
programa musudarzelis.lt skatina visų įstaigos pedagogų ir specialistų bendradarbiavimą, vieningą
ir kryptingą ugdomąją veiklą.
2017 metai
1tikslas –
Efektyvinti įstaigos veiklą orientuojantis į vertybėmis grįstą vaikų ir pedagogų lyderystę,
skatinamąjį vadovavimą.
Tikslas įgyvendintas 95 proc. maksimalių laukiamų rezultatų. Veiklos rezultatus vertiname labai
gerai.
Koučingo technikų praktikumai (pagal T. Misiukonio knygą „Koučingo technikos“ bei dalyvavimas
tiksliniuose lyderystę ugdančiuose seminaruose įtakojo visų pedagogų profesinę kompetenciją
praturtinti lyderystės ugdymo įgūdţiais. Stebėsenos duomenimis įgytą patirtį ugdymo procese taiko
87 proc. pedagogų. Visos grupės parengė ir įgyvendino 6 vaikų lyderystės ugdymosi projektus. 70
proc. vaikų pagerėjo bendravimo, bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo, kritinio mąstymo,
sprendimų priėmimo, mokėjimo mokytis gebėjimai.
Sėkmingai įgyvendinta tarptautinio projekto „Saulės nuspalvinti, jūros suvienyti“ antrieji metai,
skirti tolerancijai ir pilietiškumui ugdytis. Projektas bus tęsiamas ir 2018 m. Pagal projektą 4 vaikai
dalyvavo tarptautinėje stovykloje Danijoje. Kita vaikų tarptautinė stovykla numatoma 2018 m.
balandţio mėnesį Portugalijoje į kurią vyks 4 vaikai.
Vaikų pasiekimų ir paţangos rodikliai pasiekė 82 proc. planuotų rodiklių. 2 vaikai dalyvavo ir
laimėjo piešinių konkurse „Su atšvaitu saugiau“.
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XV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI
15.1. Įstaigos vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių metų
įstaigos veiklos gerinimo
Vadovo indėlis, tobulinant lopšelio-darţelio veiklą:
Uţtikrinant veiksmingą įstaigos veiklą bei demokratišką valdymą, stiprinau savivaldos
institucijų vaidmenį, visų bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, formavau darbo
grupes, inicijavau dalyvauti įstaigos projektuose.
Sudariau savanorystės principu darbo grupę ir inicijavau Erasmus KA2 projekto „Saulės
nuspalvinti- jūros suvienyti” Nr.2015-1-LT01-KA219-013452_1 įgyvendinimą. Rūpinausi
mobilumų vizitais, vedţiau finansinę apskaitą ir dokumentavimą, su darbo grupe teikiau ataskaitas

17

Švietimų mainų ir paramos fondui. Kadangi esame tarptautinio projekto koordinatoriai, rūpinausi
numatytų projekto veiklų įgyvendinimu.
Palaikiau savanorystės iniciatyvas, organizuojant tradicines labdaros akcijas advento
laikotarpiu „Auginu gerumo medį “.
Skatinau tėvų savanorystę, turtinant lauko aplinką, pritraukiant labdaros- paramos lėšas,
savalaikiai informavau įstaigos bendruomenę apie gautų lėšų panaudojimą.
Sudariau galimybę planingai kelti kvalifikaciją įstaigos darbuotojams. Inicijavau mokymus
įstaigos pedagogams, skleidţiau gerąją patirtį ir skatinau komandas dalintis gerąja patirtimi.
Skatinau pedagogus įsivertinti savo veiklos rezultatus ir prisiimti atsakomybę, pripaţįstant
kiekvieno bendruomenės nario potencialą.
Sudariau darbo grupę naujų tvarkų aprašų bei darbo tvarkos taisyklių (įgyvendinant naujo
Darbo kodekso nuostatas) parengimui.
15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos
efektyvumo didinimo.
Siekiant maksimalaus IKT priemonių panaudojimo įstaigos veiklos efektyvinimui
(el.dienyno diegimui, sklandţiam darbui NEVDA informacinėse sistemose), ieškoti lėšų
kompiuterių bei programų įsigijimui. Periodiškai organizuoti mokymus-konsultacijas įstaigos
administracijai dėl efektyvesnio darbo šiose sistemose. Tobulinti Personalo modulio veikimą
(greitis, strigimai).
Reikalingos papildomos lėšos virėjų kvalifikacijos kėlimui, siekiant diegti sveikatai palankią
mitybą.
XVI SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI
Įstaigos veiklos partneriai: Kauno mieste/rajone - 20 ikimokyklinio ugdymo ir 13 kitų įstaigų,
Lietuvoje – 6 įstaigos, uţsienyje – 4 įstaigos.
16.1. Kaune
 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
 Lietuvos švietimo istorijos muziejus
 Kauno moksleivių aplikotyros centras
 Kauno apskrities viešoji biblioteka
 Maironio lietuvių literatūros muziejus
 Lietuvos zoologijos sodas
 VDU Kauno botanikos sodas
 Kauno Rokų gimnazija
 Vaiko teisių apsaugos skyrius
 Panemunės seniūnija
 Kauno kolegija
 Keramiko S. Jakubaičio dirbtuvės
 Rokų Šv. Antano parapija
 20 Kauno miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų
16.2. Lietuvoje
 Jurbarko „Ąţuoliuko“ mokykla
 Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija
 Vilniaus Vaduvos darţelis-mokykla
 Alytaus lopšelis-darţelis „Boruţėlė“
 Vilkaviškio lopšelis- darţelis ,,Buratinas"
 Radviliškio lopšelis-darţelis "Eglutė"
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16.3. Uţsienyje
 Grand Camp 1 Les Abymes mokykla Guadeloupėje (Prancūzija)
 Escola basica do 1o ciclo C, Funchal (Portugalija)
 Gislev Friskole mokykla (Danija)
 Şcoala Gimnazială "Ion Mareș" Vulcana-Băi (Rumunija)
XVII SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ
Negalime įforminti pagal teisės aktų reikalavimus ilgalaikio turto pagerinimo išlaidas dėl
neuţbaigtos statybos, nes negauname lėšų pastato cokolių apšiltinimui.
XVIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI
Viešosios asmens sveikatos prieţiūros įstaigos finansiniai rodikliai
Finansinis rodiklis

1
FINANSINIO
PATIKIMUMO
RODIKLIAI
Bendrasis likvidumo
koeficientas
Kritinio likvidumo
koeficientas
Įsiskolinimo
koeficientas
Absoliutus likvidumo
koeficientas
SĄNAUDŲ LYGIO
RODIKLIAI
Veiklos sąnaudų dalis,
tenkanti vienam
pardavimų eurui, proc.
Pagrindinės veiklos
pajamų ir sąnaudų
santykis, koef.
EFEKTYVUMO
RODIKLIAI
Pajamos, tenkančios
vienam darbuotojui,
tūkst. Eur
Apyvartinio kapitalo
apyvartumo koeficientas
VEIKLOS
EFEKTYVUMO
RODIKLIAI

Skaičiavimo formulė

Praėję
finansiniai
metai

Ataskaitiniai
finansiniai metai

2

3

4

trumpalaikis turtas /
trumpalaikiai įsipareigojimai
(trumpalaikis turtas – (atsargos
+ išankstiniai apmokėjimai)) /
trumpalaikiai įsipareigojimai
įsipareigojimai / iš viso turto
pinigai ir pinigų ekvivalentai /
trumpalaikiai įsipareigojimai
pagrindinės veiklos sąnaudos /
pagrindinės veiklos pajamos x
100
pagrindinės veiklos pajamos /
pagrindinės veiklos sąnaudos

pagrindinės veiklos pajamos /
darbuotojų skaičius
pagrindinės veiklos pajamos /
(trumpalaikis turtas –
trumpalaikiai įsipareigojimai)
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Su darbo santykiais
susijusios sąnaudos,
tenkančios vienam
darbuotojui, tūkst. Eur
Gautinų ir mokėtinų
sumų (ilgiau nei vieni
metai) santykis, koef.
Gautinų ir mokėtinų
sumų (iki vienų metų)
santykis, koef.
Darbuotojų skaičius,
tenkantis aukščiausiojo
lygio vadovui, ţm.

Įstaigos vadovas

su darbo santykiais susijusios
sąnaudos / darbuotojų skaičius
po vienų metų gautinos sumos /
ilgalaikiai įsipareigojimai
per vienus metus gautinos
sumos / trumpalaikiai
įsipareigojimai
darbuotojų skaičius /
aukščiausiojo lygio vadovų
(pvz., vadovas, vyr.
finansininkas, vadovo
pavaduotojai, direkcijų, tarnybų,
departamentų ir pan. vadovai)
skaičius

Ramutė Stanislovaitienė
(vardas ir pavardė)

