
 

KAUNO LOPŠELIS-DARŢELIS „VAIKYSTĖ“ 

 SAVIVALDYBĖS BIUDŢETINĖ ĮSTAIGA 

 

 

2016 METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas: Partizanų g. 42, LT-49484 Kaunas  

1.2. Telefono Nr. 8-37 31 10 14 

1.3. El. pašto adresas: direktore@vaikystesdarzelis.lt 

1.4. Interneto svetainė www.vaikystesdarzelis.lt 

    

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 pasitikintį, 

stiprią paţinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam vaiko 

ugdymui(si) mokykloje; 

2.2 Įstaigos veiklos pobūdis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas; 

2.3 Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas: 

 konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį; 

 rengia ikimokyklinio ugdymo programą; 

 vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus 

įsipareigojimus, uţtikrina kokybišką švietimą; 

 teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją 

pagalbą, vykdo sveikatos prieţiūrą; 

  įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;    

  organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, 

stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka; 

 sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, rengti kvalifikacines programas; 

  uţtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir 

darbo aplinką; 

mailto:direktore@vaikystesdarzelis.lt
http://www.vaikystesdarzelis.lt/
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  kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo 

aprūpinimo standartais; 

   organizuoja įstaigoje vaikų maitinimą; 

  viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darţelio veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro nustatyta tvarka;  

  atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI 

 

3.1. Įstaigos savininkas – Kauno miesto savivaldybė.  

3.2. Įstaigos įsteigimo metai – 1968 m. gruodţio 1 d. 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 
(pildo tik viešosios įstaigos) 

4.1. Įstaigos dalininkai:  

4.2. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradţioje ir pabaigoje:  

4.3. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradţioje ir pabaigoje: 

 

V SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA 

 

5.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus 

1 lentelė 

Etatų skaičius Mokytojų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti 

darbuotojai 

(spec. 

pedagogas, 

socialinis, 

psichologas ir 

kt.) 

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso 

etatų 

(pagal 

etatų 

sąrašą 

01-01) 

Atestuotų 

mokytojų 

Vyr. 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

3 21,78 22,0 1,56 48,34 18 4 13 1 22 

 

(prašome užpildyti visus langelius, visuose stulpeliuose) 

 

 

 

 

 

5.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema 
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 PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio – darţelio „Vaikystė“ 

direktorės 2016 m. gruodţio 29 d.  

įsakymu Nr. V-76  

 

 

Kauno lopšelio – darţelio „Vaikystė“ organizacinės struktūros schema 
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5.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 

Vardas, pavardė, 

pareigos 
Data 

Kvalifikacijos 

kėlimo 

institucija  

Kvalifikacijos kėlimo 

programa (kursai) 

Paţymėjimo 

Nr. ir data 

Direktorė 

 

2016-01-15 

2016-02-05 

Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Seminaras „Lyderiai. 

Atsakomybės strategija“.  

30 akad. val. 

2016-02-05 

Nr. SV-236 

2016-02-17 Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras  

Seminaras „NLP 

(neurolingvistinio 

programavimo) metodų ir 

technikų taikymas vadyboje, 

pedagogikoje, 

tarpasmeniniame 

bendravime“. 6 akad. val. 

2016-02-17 

Nr. 007520 

2016-04-13 Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

„Erasmus + . Kokia 

tarptautinės partnerystės 

nauda mokinių 

pasiekimams?“ 6 akad. val. 

2016-04-13 

Nr. VK-0335 

2016-08-24 Lietuvos 

Edukologijos 

universitetas 

„Švietimo sektoriaus vadovų 

konferencija 2016. Kita 

patirtis“. 6 akad. val. 

2016-08-24 

Nr. PK9-GU 

2710 

2016-10-20 

2016-10-29 

Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Seminaras – edukacinė išvyka 

„Airijos švietimo įstaigų 

bendruomenių narių 

tarpusavio santykiai – 

kokybiško ugdymo 

pagrindas“. 24 akad. val. 

2016-10-31 

Nr. GA-1159 

2016-12-08 Kauno kolegija Konferencijos „Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų rengimo 

problematika“ 

2016-12-08 

Nr.34-1432 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

auklėtojos (5) 

2016-02-10 Vytauto 

Didţiojo 

universitetas 

Mokymų programa 

„Emocinio intelekto ugdymas 

vaikystėje“ 12 akad. val. 

2016-02-05 

Nr. 00063 

 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai (3) 

2016-10-27 Vilniaus 

universiteto 

Medicinos 

fakultetas 

Konferencija „Ankstyvojo 

amţiaus vaikų autizmo 

spektro sutrikimų 

diagnostikos ir gydymo 

principai“. 6 akad. val. 

2016-11-09 

Nr. 150000-K-

82-35 

Visuomenės 

sveikatos 

prieţiūros 

specialistė 

2016-02-18 Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Seminaras „Ikimokyklinio 

amţiaus  vaikų 

imunoprofilaktikos ir 

uţkrečiamųjų ligų aktualijos“ 

2016-02-18 

Nr.007564 

2016-05-19 VšĮ „Tikra 

mityba“ 

Lietuvos medicinos normos 

MN 32:2015 taikymas. 

Sveikatai palanki mityba. 

Vaikų ir suaugusių mitybos 

pokyčiai Lietuvoje. 

2016-05-19 

Nr.201600000

113A 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai (18) 

2016-03-22 

2016-05-13 

UAB „Shibui 

Partners“ 

Mokymai „Mąstymo 

organizacijos kūrimas“. 12 

akad. val. 
– 
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2016 m. dauguma lopšelio-darţelio pedagogų tobulino savo kvalifikaciją. Pagrindinės temos: 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų ugdymosi sunkumų atpaţinimas, komandinio 

darbo stiprinimas, organizacijos tobulinimas. Kiti įstaigos darbuotojai (direktoriaus pavaduotoja 

ūkiui, raštvedė, vyr. buhalterė, visuomenės sveikatos prieţiūros specialistė, dietistė) kvalifikaciją 

tobulino viešųjų pirkimų organizavimo, dokumentų rengimo ir tvarkymo, finansų apskaitos, vaikų 

sveikatos ugdymo ir maitinimo klausimais. 

 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS 

2 lentelė 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 
1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudţeto lėšos 443 745,72  

1.1. Iš jų  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

  

1.1.1.  Savivaldybės finansuojamų  įstaigų veiklos 

programa savivaldybės biudţeto lėšos 

360 215,47 Lėšos panaudotos pagal 

sąmatų straipsnius. 
1.1.2.  Savivaldybės finansuojamų  įstaigų veiklos 

programa Dotacija iš kitų valdymo lygių 

MMA padidinimui 

5800 Lėšos panaudotos pagal 

sąmatų straipsnius. 

1.1.3.  Savivaldybės finansuojamų  įstaigų veiklos 

programa Įstaigų  pajamų  lėšos 

77 730,25 Lėšos panaudotos pagal 

sąmatų straipsnius. 
1.1.4.  (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   
2. Valstybės biudţeto lėšos  189 000  
2.1.  Iš jų  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias 

programas skiriamos): 

  

2.1.1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa 189 000 Lėšos panaudotos pagal 

sąmatų straipsnius 
2.1.2.    

2.1.3.    

2.1.4. (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

3. Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) 

lėšos 

  

4. Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio 

pavadinimą) 

2732,70  

4.1. Kauno kolegijos vykdomas  „Erasmus +“ 

programos KA2 veiklos strateginių 

partnerysčių projektas 

„EXPEDUCOM“  

2732,70 Projekto dalyvių 

komandiruočių išlaidoms 

ir darbo projekte 

apmokėjimui. 
5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 

grąţinimas Įstaigai, turinčiai paramos 

gavėjo statusą 

3060,76 Lėšos panaudotos stogelio 

ir lietaus nuvedimo 

sistemos virš medinės 

terasos įrengimui, įsigytos 

72 naujos kėdės, 

ţoliapjovė teritorijos 

tvarkymui.  

 
6. Parama  3146,86  
6.1. Parama „Pienas vaikams“ 1808,30 Įstaigos virtuvės įrangos 

atnaujinimui, higienos ir 
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VII SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2016 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 
3 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 
641 740,37 

2.1. Darbo uţmokestis ir socialinis draudimas 494780,42 

2.1.1.1.1.1. Darbo uţmokestis pinigais 377914,80 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 116865,62 

2.2. Prekės ir paslaugos  107 386,68 

2.2.1.1.1.1. 

Mityba (maisto produktų  įsigijimo ir jų gamybos 

išlaidos) 

72 961,54 

2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 200,00 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 572,57 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė 3500 

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 600,00 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 20 000 

2.2.1.1.1.11. 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir 

kitos komandiruotės išlaidos) 

 

2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma  

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 8423,17 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 1129,40 

2.2.1.1.1.17. 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, 

konsultantams ir komisinių išlaidos 

 

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas uţ turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 31574,99 

  Šildymas 21893,56 

  Elektros energija 4730,75 

  Vanduo 2925,68 

  Šiukšlių išveţimas 
2025,00 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 7998,28 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) 0,00 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 0,00 

3. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 6340,00 

3.1. 

Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 

 

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai  

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 6340,00 

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 

 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2+3) 

648 080,37 

 

valymo priemonių 

įsigijimui. 
6.2. Vaisių vartojimo skatinimo programa 1338,56 Vaisių ir darţovių tiekėjų 

sąskaitoms apmokėti. 
 IŠ VISO: 641 686,04  
 Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uţdirbtos lėšos 
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VIII SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  
4 lentelė 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 

(valdomas (nurodyti 

nuo kada), įsigytas, 

perleistas) 
1 2 3 4 5 

1 Pastatas 1 213.017,12 1969.06.01 

2 Tvora 1 28961,69 2013.12.01 

3 Futbolo aikštelė 1 8059,05 2013.12.01 

4 Šaligatvis 1 5435,01 1969.06.01 

5 Printeris 1 377,95 2003.10.11 

6 Serveris 1 882,76 2007.12.20 

7 Monitorius 2 309,60 2007.12.20 

8 Nešiojamas kompiuteris 1 952,56 2007.12.20 

9 Spausdintuvas 1 308,45 2007.12.20 

10 Multifunkcinis spausdintuvas 1 490,91 2007.12.20 

11 Vaizdo kamera 1 486,27 2007.12.20 

12 Nešiojamas kompiuteris 1 622,68 2008.12.26 

13 Kopijavimo aparatas 1 935,47 2008.12.26 

14 Kompiuteris 3 566,21 2008.12.26 

15 Nešiojamas kompiuteris 1 724,05 2011.12.30 

16 Nešiojamas kompiuteris 1 521,32 2011.12.30 

17 Projektorius su pakabinimo įranga 2 500,75 2011.12.30 

18 Interaktyvi lenta 1 1766,68 2011.12.30 

19 Stalinis kompiuteris 1 301,78 2011.12.30 

20 Nešiojamas kompiuteris 4 470,63 2012.12.28 

21 Nešiojamas kompiuteris 3 362,03 2014.11.28 

22 Pianinas 1 315,11 1969.09.01 

23 Grafoprojektorius 1 347,25 2002.10.23 

24 Darţovių pjaustyklė 1 550,28 2005.05.10 

25 Šaldytuvas 1 300,63 2007.11.27 

26 Šaldytuvas 1 568,23 2007.12.28 

27 Kompresorius 1 561,28 2007.12.28 

28 Konvekcinė garo krosnis 1 5820,49 2008.08.30 

29 Kaitinimo virimo katilas 2 4271,9 2008.08.30 

30 Paverčiama keptuvė 1 1482,28 2008.08.30 

31 Darţovių pjaustyklė 1 1196,13 2008.08.30 

32 Mėsmalė 1 870,89 2008.08.30 

33 Bulvių skutimo mašina 1 1913,81 2008.08.30 

34 Elektrinė viryklė 1 2785,28 2008.08.30 

35 Stalas su plautuve 1 1992,00 2008.08.30 

36 Stalas su plautuve 1 686,40 2008.08.30 

37 Stalas su lentyna 1 956,90 2008.08.30 

38 Stovas konvekcinei krosniai 1 293,67 2008.08.30 

39 Garų surinkimo gaubtas 2     1055,66 2008.08.30 

40 Ţaidimų kompleksas 1 1764,80 2010.11.18 

41 Ţaidimų kompleksas 1 1197,07 2010.11.08 

42 Karuselė 1 788,71 2010.11.05 

43 Gruoblėtas kilimas prie lauko įrengimų 2 521,32 2010.12.22 

44 Gruoblėtas kilimas prie lauko įrengimų 1 477,87 2010.12.22 
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45 Gruoblėtas kilimas prie lauko įrengimų 1 564,76 2010.12.22 

46 Ţaidimų kompleksas 1 1350,50 2010.12.29 

47 Sporto kompleksas 1 1839,09 2010.12.29 

48 Spyruoklinės sūpynės 1 795,59 2010.12.29 

49 Sportinukas 1 1227,99 2010.12.29 

50 Vejapjovė 1 419,66 2011.05.02 

51 Mobilus stovas interaktyviai lentai 1 289,62 2011.12.30 

52 Karuselė 1 735,63 2011.12.29 

53 Karuselė 1 851,48 2011.12.29 

54 Karuselė 1 796,46 2011.12.29 

55 Suoliukas sėdimas iš 2 pusių 1 362,03 2011.12.29 

56 Suoliukas sėdimas iš 2 pusių 1 295,41 2011.12.29 

57 Pavėsinė 3 2500,00 2011.12.29 

58 Šaldytuvas 1 522,88 2012.11.19 

59 Futbolo aikštelės tvora 1 2142,32 2012.12.28 

60 Plaktuvas 1 350,44 2014.09.04 

61 Namelis lauko ţaidimų aikštelei 1 1375,70 2014.12.29 

62 Trikrepšio stovas 1 312,79 2014.01.09 

63 Gyvatvorių ţirklės 1 558,50 2015.06.02 

64 Pavėsinė lauko aikštelei 1 2791,00 2015.08.31 

65 Programa tėvų lėšos 1 201,29 2003.03.01 

66 Programa debetas 1 1214,96 2010.12.30 

67 Vėjapjovė  1 740,00 2016.11.09 

68 Interaktyvių grindų įrenginys 1 3000,00 2016.12.16 

69 Kolonėlė 2 1378,00 2016.12.16 

70 Modulinė sofa 1 1222,00 2016.12.20 

 

IX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
5 lentelė 

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 

1 Direktorius 13612,67 – 

2 Pavaduotojas ugdymui 10304,30 – 

3 Pavaduotojas ūkiui 8945,43 – 

 IŠ VISO: 32 862,40  

 

 

X SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŢMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  

 

10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data 

 

Regina Beinorienė paskirta nuo 1996 m. geguţės 2 d. 

 

10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija 
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1987 m. Šiaulių pedagoginiame institute įgyta kvalifikacija – ikimokyklinė pedagogika ir 

psichologija. 

1995 m. Kauno technologijos universitete įgytas kvalifikacinis edukologijos magistro laipsnis.  

 

2007 m. suteikta I-oji vadybos kvalifikacinė kategorija. 

Vadybos ekspertė – švietimo konsultantė.  

Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė, Kauno 

miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programų vertintoja. 

 

10.3. Darbo uţmokestis – 1136,00 Eur per mėnesį, kitų išmokų įstaigos vadovui nebuvo. 

 

 

XI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŢMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 
 

(pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose kolegialūs organai sudaromi) 

 

 
XII 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) 

 

 

XIII SKYRIUS 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 

 

Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2016 09 15 planinio 

patikrinimo metu pateiktas nurodymas atlikti rūsio laiptų remontą, kuris per nurodytą terminą 

įvykdytas. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento 2016 04 28 patikrinimo 

metu paţeidimų nenustatyta, išskyrus HN 75: 2016 p. 5 paţeidimą – grupėse padidintą vaikų 

skaičių. 

 

XIV SKYRIUS 

 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 labai gerai  gerai   patenkinamai   silpnai  nevertinama 

(pažymėti tinkamą) 

 
 

XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

15.1. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
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6 lentelė 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai 

(uţdaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

1 tikslas – sustiprinti pedagogų gebėjimus 

atpaţinti vaikų ugdymosi sunkumus ir nustatyti 

reikiamą pagalbą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didţioji dauguma pedagogų (90 %) sustiprino 

savo gebėjimus atpaţinti vaikų ugdymosi 

sunkumus, nustatyti reikiamą pagalbą ir ją 

teikti vaikui. Sukurtas vaikų ugdymosi 

sunkumų sprendimo modelis, kuriame 

numatyti 4 etapai ir nuoseklūs veiksmai, kurių 

turi imtis pedagogai, iškilus ugdymosi 

sunkumams grupėje. Modelis sukurtas ir su 

pedagogais aptartas praktinių mokymų metu, 

analizuojant atskirus ugdymosi sunkumų 

atvejus. 

 

Pasiektas rezultatas vertinamas labai gerai, tik 

maţesnę patirtį turintiems dėl ţinių ir įgūdţių 

stokos pedagogams sunkiau sekėsi atpaţinti 

vaikų paţintinės veiklos, bendravimo, elgesio 

ir kitus ypatumus, dėl kurių jų ugdymasis 

skiriasi nuo bendraamţių. Grupių pedagogų 

gebėjimai patobulinti per konkrečių atvejų 

analizę: atliekant stebėjimus, renkant 

įrodymus, pritaikant ugdymo turinį, 

konsultuojantis su įstaigos švietimo pagalbos 

specialistais. 

 

2 tikslas – praplėsti lauko erdvių funkcionalumą, 

skatinant vaikų aktyvią ir kūrybišką veiklą. 

 

Tikslas įgyvendintas maksimaliai, nes lauko 

pavėsinėje ir naujai pastatytose dviejose lauko 

terasose įrengtos kūrybinės dirbtuvės įvairiai 

vaikų veiklai:  tyrinėjimams, eksperimentams 

su vandeniu, smėliu, purvu ir kita gamtine 

medţiaga bei daiktais. 

 

Pasiektas lauktas rezultatas, nes lauko 

aplinkos funkcionalumas dar labiau išaugo, 

įrengus naujas erdves vaikų veiklai. Siekiant 

šio tikslo, didelis visos bendruomenės 

vaidmuo, nes tėvai aktyviai talkino tiek 

sutvarkant teritorijos aplinką, tiek įrengiant 

kūrybines dirbtuves.  

 

15.2. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita  

15.2.1. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita (2015 m. rugsėjo 1 d. ir 2016 m. rugsėjo 1 d.) (įstaigos veiklos planas) 

 

Kauno lopšelį-darţelį ,,Vaikystė” lanko 212 vaikų: 160 ikimokyklinio amţiaus ir 52 – 

priešmokyklinio. Lyginant su 2015 m., bendras lankančių vaikų skaičius sumaţėjo 7 %. Įstaigos 

projektinis vietų skaičius - 195. Lyginant su praėjusiais metais, projektinis vietų skaičius 5 vietomis 

sumaţėjo, nes nuo 2016 metų rugsėjo atidaryta lopšelio grupė vaikams nuo 2 iki 3 metų. 

Atsiţvelgiant į grupių patalpų dydį, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu vietų skaičius padidintas 17 

vietų. Vykdant Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, padidintų vietų skaičius sumaţintas 

beveik per pusę - 18 vietų. 
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15.2.2. Vidutinio vaikų skaičiaus grupėse kaita: lopšelio, darţelio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse (įstaigos veiklos planas) 

2016 m. vaikų lankomumo vidurkį sudarė 68% nuo bendro vaikų skaičiaus. Priešmokyklinių grupių 

lankomumas - 72%. Lyginant su 2015 m., bendras visų grupių vaikų lankomumas pablogėjo 5%.  
 

15.2.3.  Vaikų skaičius grupėse pagal teritorija (įstaigos duomenys) 

7 lentelė 

Įstaigos vaikų skaičius grupėse Kitų miestų ir rajonų, vaikų skaičius 

grupėse 

Nepatekusių vaikų skaičius grupėse 

lopšelio darţelio 

priešmok

yklinio lopšelio darţelio 

priešmokyk

linio lopšelio darţelio 

priešmokyk

linio 

15 145 52 – – 1 35 25 – 
 
 

15.3. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos planas) 

8 lentelė 

Vaikai likę be tėvų globos – 

Vaikai iš socialiai remtinų šeimų 6 

Vaikai augantys nepilnose šeimose 19 

 

15.4. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys, veiklos planas) 

9 lentelė 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m
2
) Pastabos 

Kauno lopšelis – darţelis 

„Vaikystė“, 

Partizanų g. 42, Kaunas 

1821,52 m
2
 Ilgalaikio turto remonto programoje 

numatyta 50 m
2
 pastato išorinių sienų 

šiltinimas, elektros skydinės,  šildymo 

sistemos, kanalizacijos vamzdţių kapitalinis 

remontas. 

2016 m. atlikta 187 m
2
 grupių patalpų lubų 

remontas (įrengtos pakabinamos lubos), 

atlikta 125 m
2 

grupių grindų remontas 

(pakeista danga dviejų grupių patalpose) 

atnaujintos vienos grupės sienos (77 m
2)

. 

Pakeista 30 m. kanalizacijos vamzdyno 

(dalinis remontas).  

2016 metais atlikta patalpų saugos ir gaisro 

aptikimo ir signalizavimo sistemų 

įrengimas. 

 
 

Ţemės panaudos sutartis Nr. 8SUN – 94 yra sudaryta 2015 metais spalio 21 d. 

Higienos pasas yra išduotas 2012 metais sausio 27 d. Nr. 9-0069 (6).  

Energetinis auditas, investicinis bei techninis projektai buvo parengti 2006 metais. 

 
 

15.5. Projektinė veikla  

15.5.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas 

10 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, Eur  

 
1 2 3 4 
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15.5.2. Detali informacija apie finansuotus projektus  

11 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Finansuoti projektai  

 

Projekto pavadinimas Skirta suma, 

Eur 
1 2 3 

Kauno kolegija pagal Erasmus+ programos 

strateginių partnerysčių projektą  

„Erasmus +“ programos KA2 

veiklos strateginių partnerysčių 

projektas „EXPEDUCOM – 

patirtinio ugdymo 

kompetencijos“. 

 

2732,70 

 

15.6.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai (įstaigos duomenys) 

 

XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 

 

Lyginant 2016 m. veiklos rezultatus su ankstesnių metų rezultatais, pasiekti ţenklūs pokyčiai 

 ugdymo kokybės ir materialinės bazės stiprinimo srityse: 

1) 2014–2016 m. pedagogai pagilino savo kompetencijas, kurios padeda siekti vaikų 

ugdymosi paţangos: individualizuoti ugdymo turinį, procesą, priemones, atpaţinti 

vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir pritaikyti jam ugdymo(si) turinį, įtraukti 

vaiko šeimą ir su ja derinti numatomus vaiko pasiekimus, teikti švietimo pagalbą. 

2) Vaikų ugdymo(si) paţangos leidţia siekti ir 2014–2016 m. atnaujintos ugdymo(si) 

aplinkos lauke: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese įdiegtos ,,lauko 

pedagogikos“ idėjos – kiemo teritorijoje įrengtos naujos erdvės vaikų veiklai su 

gamtine medţiaga, įrengtos darţovių, vaistaţolių ir prieskonių lysvės, vaikų kūrybinei 

veiklai įrengtos dvi naujos lauko terasos ir pavėsinė „Miško aikštelėje“. Ugdymo tikslų 

siekiama numatant priemones ir veiklas ne tik grupėse, bet ir lauko aplinkoje.  

3) 2014–2016 m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese įdiegtos informacinės 

technologijos: kompiuteriniai ţaidimai ir skaitmeninės mokymo priemonės, Smart 

programa sukurtos ir vaikų ugdymui naudojamos interaktyvios mokomosios 

priemonės. Įstaigos interneto svetainė išnaudojama šeimos informavimui ir švietimui. 

4) 2014–2016 m pagerinta įstaigos materialinė bazė: naujai remontuotos beveik visų 

grupių ţaidimų bei poilsio patalpų grindys, lubos bei sienos, visi pedagogai ir 

darbuotojai aprūpinti kompiuterine įranga, atnaujintas pedagogų kambarys ir 2 kiti 

kabinetai, pakeistos 4 pastato lauko durys. 

 

XVII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

 

17.1. Kaune bendradarbiaujama su šiomis institucijomis (viso 8): 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centru; 

 Leidyklos „Šviesa“ mokymo centru; 

– – – – 

Iš viso:    
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 Kauno kolegijos J. Vienoţinskio menų fakulteto Ikimokyklinio ugdymo katedra; 

 Kauno pedagogine psichologine tarnyba; 

 VDU Psichologijos klinika; 

 Dainavos mikrorajono mokyklomis: VDU Atţalyno progimnazija, Kauno Bernardo 

Brazdţionio mokykla, Kauno Juozo Urbšio pagrindine mokykla. 

17.2. Lietuvoje:  

 VšĮ ,,Vaiko labui” dėl programos „Zipio draugai“ vykdymo. 

 Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija dėl STEP programos vykdymo. 

17.3. Uţsienyje  

Erasmus + programos KA2 veiklos strateginių partnerysčių projekte „EXPEDUCOM – 

patirtinio ugdymo kompetencijos“ dalyvaujančios šalys – partnerės: Turkija, Portugalija, 

Latvija, Rumunija, Olandija ir Graikija. 

 

 

XVIII SKYRIUS 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 
 

Aktuali problema – automobilių parkavimas, automobilių aikštelės įrengimas prie lopšelio-darţelio 

vartų.  

 

XIX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI 

 
(pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A-12, 4 ir 5 priedus) 

 

 12 lentelė 

Finansinis rodiklis Skaičiavimo formulė Praėję 

finansiniai 

metai 

Ataskaitiniai 

finansiniai 

metai 
1 2 3 4 

FINANSINIO 

PATIKIMUMO 

RODIKLIAI 

 

Bendrasis likvidumo 

koeficientas 

trumpalaikis turtas / trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

1,114 0,93 

Kritinio likvidumo 

koeficientas 
(trumpalaikis turtas – atsargos, 

išankstiniai apmokėjimai ir 

nebaigtos vykdyti sutartys) / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 

1,06 0,90 

Įsiskolinimo koeficientas mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

/ turtas, iš viso 
0,23 0,34 

Absoliutus likvidumo 

koeficientas 

pinigai ir pinigų ekvivalentai / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
0,17 0,05 

SĄNAUDŲ LYGIO 
RODIKLIAI 

 

Veiklos sąnaudų dalis, 

tenkanti vienam 

pardavimų eurui, proc. 

veiklos sąnaudos / pajamos x 100 – – 

* Pardavimo savikainos 

lygis, proc. 
suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina / pajamos uţ suteiktas 

paslaugas, parduotas prekes x 100 

– – 

Pagrindinės veiklos 

pajamų ir sąnaudų 

santykis, koef. 

(pajamos uţ suteiktas paslaugas, 

parduotas prekes + finansavimo 

pajamos) / (veiklos sąnaudos + 

suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

100,003 100,18 
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savikaina) 
EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 
 

Pajamos, tenkančios 

vienam darbuotojui, tūkst. 

Eur 

pajamos / darbuotojų skaičius 11 14 

Apyvartinio kapitalo 

apyvartumo koeficientas 
pajamos / (trumpalaikis turtas – 

trumpalaikiai įsipareigojimai) 
0,008 –0,005 

VEIKLOS 

EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 

 

Su darbo santykiais 

susijusios sąnaudos, 

tenkančios vienam 

darbuotojui, tūkst. Eur 

su darbo santykiais susijusios 

sąnaudos / darbuotojų skaičius 
7,9 10,3 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(ilgiau nei vieni metai) 

santykis, koef. 

po vienų metų gautinos sumos / 

ilgalaikiai įsipareigojimai 
– – 

Gautinų ir mokėtinų sumų 

(iki vienų metų) santykis, 

koef. 

per vienus metus gautinos sumos / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
0,90 0,85 

1 2 3 4 
Darbuotojų skaičius, 

tenkantis aukščiausiojo 

lygio vadovui, ţm.  

darbuotojų skaičius / aukščiausiojo 

lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. 

finansininkas, vadovo pavaduotojai, 

direkcijų, tarnybų, departamentų ir 

pan. vadovai) skaičius 

4 4 

 

* Šis finansinis rodiklis tik viešosioms įstaigoms. 

 

 

 

Įstaigos direktorius (vadovas)    Regina Beinoriene 

 

 

 


