KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽELMENĖLIS“
2016 METŲ DIREKTORĖS
LINOS BAGDANAVIČIENĖS
VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1 Įstaigos juridinis adresas : V.Krėvės 95, Kaunas, LT50367;
1.2 Telefono Nr. 8 37 312430, 8 37 312436;
1.3 El pašto adresas: ldzelma@gmail.com
1.4 Internetinė svetainė: www.zelmenelis.lt
1.5 Socialiniai tinklai: Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Kauno-lopšelisdarželis-Želmenėlis; Skype: Želmenėlis;

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS, FUNKCIJOS
2.1 Įstaigos veiklos tikslai: teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir
priešmokyklinį ugdymą laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo
gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudarant prielaidas
tolimesniam sėkmingam vaiko ugdymuisi mokykloje. 2016 metais šis tikslas išskaidytas
2016-2018 m. strateginio plano kontekste:
2.1.1

Ugdymo proceso ir turinio individualizavimas personažų pagalba, atliepiant
skirtingus ugdytinių poreikius.

2.1.2

Turtinti vidaus ir lauko aplinkas, atitinkančias šiuolaikinio ugdytinio poreikius;

2.2 Įstaigos veiklos pobūdis: lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, taikydamas ugdymo personažais elementus.
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2.3

Įstaigos veiklos funkcijos: konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį, rengia

ikimokyklinio ugdymo programą, vykdo priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas,
mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą, teikia informacinę,
psichologinę, socialinę- pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą bei vykdo vaikų sveikatos
priežiūrą, įvertina vaikų specialiuosius poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta
tvarka, organizuoja tėvų ( globėjų) pageidavimų reikalingas paslaugas, sudaro sąlygas
darbuotojams profesiškai tobulėti, rengti kvalifikacines programas, užtikrina higienos normų
laikymąsi, kuria ugdymo turinio reikalavimams reikalingą materialinę bazę, organizuoja vaikų
maitinimą lopšelyje-darželyje, viešai skelbia informaciją teisės aktų nustatyta tvarka
III SKYRIUS
ĮSTAIGOS SAVININKAS, STEIGIMO METAI
3.1 Įstaigos savininkas: Kauno miesto savivaldybė;
3.2 Įstaigos steigimo metai: 1973 m.
IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ
4.Įstaigos dalininkai: nėra;
4.1 Dalininkų įnašų vertė finansų metų pradžioje ir pabaigoje: nėra;
4.2 Dalininkų kapitalo dydis finansų metų pradžioje ir pabaigoje: nėra;
V SKYRIUS
5.1 Duomenys apie įstaigos darbuotojus
Etatų skaičius
Administracija
(direktorius
pavaduotojai)

ir

Kiti pedagogai

Pagalbin

Iš

Atestuotų

Vyr.

(spec.

is

viso

mokyt.

auklėtojų

14

8

Soc.

Logopedai)

personal
as

3

25,54

tech.

26

Metod

Eksper

Mokytojai

tai

iš viso

1

27

etatų
09 01

54,54

Duomenys pateikti pagal 2016-09-01 būklę.
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5.2 Įstaigos organizacinės struktūros schema

5.3 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį
Eil. Nr.

Darbuotojo vardas,
pavardė
Direktorė Lina
Bagdanavičienė

Kada

Trukmė
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Kokia įstaiga
išdavė
KPKC

Pažymėjimo
Nr.
2016-02-28 Nr.
VB-0363

2016-02-18

2016-02-24

6

KPKC

2016-03-04

6

KPKC

2016-04-15

6

KU

2016-04-15

6

KU

2016-04-15

6

Palangos PPT

2016-06-15

6

KPKC

2016-08-24

12

LEU

2016-12-08

6

Kauno kolegija

2016-11-22

6

2016-12-016

20

Druskininkų
savivaldybės
administracija
VŠĮ Švietimo
tinklas

2016-02-24 Nr.
PA-157
2016-03-04
Nr. PA-222
2016-04-15 Nr.
PVP-91-911
216-04-15 Nr.
PK 16-404
2016-04-16 Nr.
M16-272
2016-06-15 Nr.
AA-1374
Nr. PK9GU2792
2016-12-08 Nr.
34-1368
2016-11-22 Nr.
S12-4159
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Nr. 7932

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Saulė Šerėnienė

2016-01-19

6

KBT

050

2016-02-24

84

Sabelija

115368

2016-02-25

4

Mokymų psich
konsultavimo
centras

MV-561

2016-03-04

6

KPKC

PA-222

2016-04-15

6

KU

PVP-91-915

2016-04-15

6

Palangos PPT

PK16-403

2016-04-15

6

Palangos PPT

MI16-300

2016-06-15

6

KPKC

AA-1375

2016-05-31

12

Kauno darželis
„Etiudas“

S-16-15-38

2016-08-24

20

LEU

PK9-GU2790

2016-11-18

6

7349

2016-11-15

6

VšĮ Švietimo
tinklas
UAB
„Sabelija“

2016-11-22

18

Druskininkų
savivaldybė

2016-12-08

6

2016-12-16

20

Širvintų
Stuokos
Gucevičiaus
gimnazija
Kauno kolegija
VšĮ Švietimo
tinklas

201674

S-12-4159

34-1417

7933

Per 2016 metus įstaigoje išsklausyti 746 seminarai, konferencijos plenerai, parengti 6 moksliniai, 3
publicistiniai straipsniai, esame publikavę savo įstaigos savitumo sklaidą 5 leidiniuose, skirtuose pedagogams.
Vienam pedagogui tenka 27,6 valandos, skirtos kvalifikacijos kėlimui. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas
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monitoringuojamas savianalizių rengimo principu, duomenys apdorojami ir pateikiami metodinei tarybai,
įstaigos tarybai, nuostatų nustatyta tvarka bei skelbiama www.zelmenelis.lt ( skiltyje vadovo veiklos ataskaita).

VI SKYRIUS
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2016 METUS
2 lentelė
Eil.
Nr.

Finansavimo šaltiniai

1

2

Suma, Eur

Lėšų panaudojimas
per ataskaitinį laikotarpį (atlikti
darbai)

3

4

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

446261,45

1.1.

Iš jų
(nurodyti, pagal kokias
programas skiriamos):

446261,45

1.1.1.

Savivaldybės finansuojamų
įstaigų veiklos programa Nr.4

360998,86

Darbo užmokesčiui, socialiniam
draudimui, mitybai, prekėms ir
paslaugoms,ilgalaikio materialiojo
turto einamąjam remontui.

1.1.2.

Investicijų programa Nr.2

85262,59

Fasado šiltinimui, trinkelių
klojimui,vandentiekio renovavimui.

1.1.3.

Savivaldybės finansuojamų
įstaigų veiklos programa įstaigų
pajamų lėšos Nr.4s

83210,76

Darbo užmokesčiui, socialiniam
draudimui,mitybai,prekėms,ilgalaiki
o materialiojo turto einamąjam
remontui.

2.

Valstybės biudžeto lėšos

206783,75

2.1.

Iš jų
(nurodyti, kokių institucijų /
pagal kokias programas
skiriamos):

206783,75

2.1.1.

Valstybinių funkcijų vykdymo
programa Nr.7

197800,00

Darbo užmokesčiui,socialiniam
draudimui, spaudiniams,prekėms ir
paslaugoms.

2.1.2.

Savivaldybės finansuojamų
įstaigų veiklos
programa(spec.dotacija
minimalios algos kėlimui)
Nr.4mm

6400,00

Darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui.
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2.1.3.

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir
maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūra

2006,15

Pienui, vaisiams ir daržovėms
įsigyti.

Pieno, vaisių ir daržovių
skatinimo programa
2.1.4.

Užimtumo rėmimo programa
viešiems darbams organizuoti

453,00

Darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui bei prekėms.

2.1.5.

Valstybinių funkcijų vykdymo
programa (socialinė parama)

124,60

Nemokamo maitinimo teikimui
priešmokyklinių grupių vaikams.

3.

Fondų (nurodyti tikslius
pavadinimus) lėšos

1414,26

3.1.

ES lėšos pieno, vaisių ir
daržovių skatinimo programai

1414,26

Pienui, vaisiams ir daržovėms
įsigyti.

4.

Darbo birža.Užimtumo rėmimo
programa viešiems darbams
organizuoti

632,31

Darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui

5.

Gyventojų pajamų mokesčio
(iki 2 proc.) grąžinimas Įstaigai,
turinčiai paramos gavėjo
statusą

2522,22

Prekėms,paslaugoms,ilgalaikiam
materialiajam ir nematerialiajam
turtui įsigyti.

6.

Parama

2205,76

Prekėms ir paslaugoms

IŠ VISO:

743030,51

Iš jų: teikiant mokamas
paslaugas įstaigos uždirbtos
lėšos

83210,76

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)

657614,52

2.1.

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

488560,17

2.1.1.1.1.1.

Darbo užmokestis pinigais

373109,41

6

2.1.2.1.1.1.

Socialinio draudimo įmokos

115450,76

2.2.

Prekės ir paslaugos

168754,35
72468,41

2.2.1.1.1.1.

Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų
gamybos išlaidos)

100,00

2.2.1.1.1.2.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos
tikrinimas)

2.2.1.1.1.5.

Ryšių paslaugos

800,00

2.2.1.1.1.6.

Transporto išlaikymas

2.2.1.1.1.7.

Apranga ir patalynė

4600,00

2.2.1.1.1.8.

Spaudiniai

1498,86

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės

29124,33

Komandiruotės (transporto,
apgyvendinimo, ryšio ir kitos
2.2.1.1.1.11. komandiruotės išlaidos)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
2.2.1.1.1.14. turto nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis
2.2.1.1.1.15. remontas

22796,22

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas

1866,53

Apmokėjimas samdomiems ekspertams,
2.2.1.1.1.17. konsultantams ir komisinių išlaidos
2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas
2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS

31300,00

Šildymas

20000,00

Elektros energija

6500,00

Vanduo

2800,00

Šiukšlių išvežimas

2000,00

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos

4200,00

2.7.

Socialinės išmokos (pašalpos)

300,00

2.7.3.1.1.1.

Darbdavių socialinė parama pinigais

300,00

3.

Sandoriai dėl materialiojo ir
nematerialiojo turto
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85954,59

3.1.

Materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos

3.1.1.2.1.2.

Negyvenamieji pastatai

60478,01

3.1.1.2.1.3.

Kiti pastatai ir statiniai

24784,58

3.1.1.3.1.2.

Kitos mašinos ir įrenginiai

3.1.2.1.1.2.

Kompiuterinė programinė įranga,
kompiuterinės programinės įrangos
licencijos

3.1.2.1.1.5.

Kitas nematerialusis turtas

692,00

743569,11

Iš viso (2+3)

VIII SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ
TURTĄ
4 lentelė
Eil.
Nr.

Turto pavadinimas ir adresas

1

2

Kiekis

Vertė

Pastabos
(valdomas
(nurodyti nuo
kada), įsigytas,
perleistas)

3

4

5

1

Pastatas 1C2b,V.Krėvės pr.95

1

271865,92

1974-01-01

2

Asfaltas

1

1572,35

1974-01-01

3

Šaligatvis betono

1

5718,84

1974-01-01

4

Bortai betono

1

1308,20

1974-01-01

5

Gerbūvio darbai (universalios sporto
aikštelės ir vaikų žaidimo aikštelės
įrengimas)

1

24784,58

2016-09-13

6

Sintezatorius YAMAHA PSR S670

1

692,00

2016-10-10

7

Santechnikos darbai (vandentiekio
keitimas)

1

22237,59

2016-10-26

8

Fasado darbai (šiltinimas)

1

38240,42

2016-12-07
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IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
5 lentelė
Eil. Pareigybės pavadinimas
Nr. (vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai)

1

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

Išlaidos kitoms
išmokoms

3

4

2

(iš viso, Eur už
ataskaitinius
metus)

1

Direktorius

15043,00

0,00

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10643,00

0,00

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

8784,00

0,00

IŠ VISO:

34470,00

0,00

X SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS
10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data 2007 liepos 3d.
10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija
KTU, ŠU Aukštasis, regionų plėtros magistro laipsnis
10.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui
Darbo užmokesčiui: 15043,00 Eur, socialiniam draudimui: 4660,00 Eur
XIII SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

2016-01-09 Kauno m. Visuomenės sveikatos centras. Grįžtamoji kontrolė. Trūkumų nenustatyta.
2016-02-05 Kauno m. Visuomenės sveikatos centras. Operatyvioji kontrolė. Trūkumų nenustatyta.
2016-02-05 Kauno m. Maisto ir veterinarijos tarnyba. Operatyvioji kontrolė. Trūkumų nenustatyta.
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2016-02-10. Valstybinė darbo inspekcija. Operatyvioji kontrolė. Trūkumai pašalinti.
2016-05-19 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentas. Periodinė kontrolė. Trūkumų nenustatyta.
2016-09-14 Kauno m. Maisto ir veterinarijos tarnyba. Planinė kontrolė. Trūkumų nenustatyta.
2016-10-03 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentas. Periodinė kontrolė. Trūkumų nenustatyta.
2016-11-02 Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Planinė kontrolė. Trūkumų nenustatyta.
Pakeistas tikrinimų periodiškumo terminas.

XIV SKYRIUS

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS

 labai gerai

 patenkinamai

x gerai

 silpnai

 nevertinama

(pažymėti tinkamą)

(jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po Įstaigos finansų kontrolės
būklės ataskaitos vertinimo šį skyrių užpildo Įstaigą kuruojantis Švietimo skyriaus specialistas)

XV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
15.1 Įstaigos veiklos rezultatai. Pasiekti maksimalūs rezultatai.
Tikslas

1

Minimalus lauktas rezultatas

tikslas-ugdymo

proceso

ir

1.Personažų

kūrimas

Įstaigos pasiektas

Maksimalus lauktas

realus rezultatas

rezultatas

grupėse 1.Įstaigoje 100 1.proc. 1.Sukurti didysis ir
visos grupės ir visi mažasis

turinio pasirinktu metodu

personažai

individualizavimas

specialistai turi savo kiekvienoje grupėje ir

personažų

pagalba,

personažus,

atliepiant

skirtingus

kurie švietimo

pagalbos

grupėse išsiskiria į specialistams.

ugdytinių poreikius

Didįjį ir Mažąjį.
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2.100 proc. parengti 2.100 proc. parengtas
2.50

proc.

aplankas

parengtas
kiekvieno

funkciniam

metodinis
personažo

identifikavimui

ir

efektyvios pagalbos vaikui teikimui

metodiniai aplankai metodinis
kiekvienos

aplankas

grupės kiekvieno personažo

personažui

funkciniam

identifikuoti,

identifikavimui

edukacinėse

pagalbos

aplinkose

teikimui

ir
vaikui

aplikuojami
informaciniai
personažų

stendai,

identifikuojantys
grupių personažus.

3.Edukacinėse
3.Edukacinėse tėvų- dirbtuvėse dalyvaus
3.Edukacinėse dirbtuvėse dalyvaus
vaikų
dirbtuvėse 80
proc.
tėvų
50 proc. įstaigos bendruomenės tėvų
dalyvavo 80,6 proc. bendruomenės
tėvų

1. 75

proc.

elektroninę

pedagogų
sistemą

4.100proc. pedagogų
įvaldys 4.100proc. auklėtojų
gebės dirbti su el
„Mūsų ir priešmokyklinio
sistema
„Mūsų

darželis“

ugdymo
bei

pedagogų darželis“.
švietimo

pagalbos specialistų
geba dirbti su el
sistema
darželis“
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„Mūsų

5.100 proc. auklėtojų 5.85 proc. auklėtojų
2. 50 proc. auklėtojų padėjėjų
išklausys

vaiko

psichologinės raidos kursą

padėjėjų

išklausė padėjėjų

vaiko psichologinės vaiko
raidos kursą

išklausys

psichologinės

raidos kursą.,

Komentaras: Įstaigos bendruomenė noriai įsitraukė į tikslo įgyvendinimą. 1-asis ugdymo tikslas pasiektas
maksimaliai, auklėtojų padėjėjų mokymų bei edukacinių dirbtuvių įgyvendinimo kriterijai viršija maksimaliai
planuotą rezultatą. Ugdomojo tikslo sklaida įgyvendinta Palangos, Druskininkų savivaldybių edukaciniuose
metodinės patirties forumuose. 100 proc. pedagogų apmokyti dirbti su animacijos kūrimo programomis
FOXPRO, JUMPEL ir kt. Sukurta virtuali biblioteka tėvams ir pedagogams el sistemos „Mūsų darželis“
duomenų banke, kas užtikrina kokybišką tėvų švietimą ir edukacijos prieinamumą visiems bendruomenės
nariams ir sistemingą ir nuoseklią metodinės medžiagos kaupimo struktūrą. Sukurtos 17 darbo grupių
visuminei edukacinei švietėjiškai veiklai vykdyti diskutuojant apie veiklų individualizavimą personažų
pagalba pagal amžiaus koncentrus.
2016 m. 1 tikslas pasiektas maksimaliai, auklėtojų padėjėjų mokymų bei edukacinių dirbtuvių įgyvendinimo
kriterijai viršija maksimaliai planuotą rezultatą.

Tikslas

Minimalus lauktas rezultatas

Maksimalus lauktas

realus rezultatas

rezultatas

1.100 proc.

1.Atnaujinti visų

modernizuota

grupių prausyklos ir

aplinkas, atitinančias

karšto, šalto ir

WC

šiuolaikinio

cirkuliacinio

ugdytinio poreikius

vandens magistralė

2

tikslas-

vidaus

ir

turtinti 1.Atnaujintas vienos grupės

Įstaigos pasiektas

lauko prausykla ir WC

rūsyje
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2.Rekonstruota lauko aikštelės
dalis, užtikrinanti vaikų saugumą,
įrengtos apsauginės tvorelės.

2. Rekonstruota

2.Įrengtas lauko

22,5 proc. lauko

apšvietimas

danga betoninėmis
plytelėmis

Komentaras: Įstaigoje įdiegta magnetinių kortelių saugos sistema, užtikrinanti saugos elementus
šiuolaikiniam ugdytiniui, įvesta signalizacija, gaisrinės saugos sistema, lauko teritorija apšviesta 10 LED
prožektorių šviesos centrale. 90 proc. baigtas pastato fasado šiltinimas, 10 proc. neapšiltintas cokolis,
atnaujinta koridoriaus danga bendrojo naudojimo patalpose, 100 proc. modernizuotos ir atnaujintos dviejų
grupių rūbinėlės. Per 2016 metus atnaujinta 100 proc. virtuvės ventiliacija, pakeisti virtuvės elektros įvadai,
elektros skydeliai ( kas sudaro 20 proc elektros instaliacijos modernizavimo darbų), atliktas visų lauko
įrengimų (žaidimų aikštelės įrangos) saugos ekspertavimas. Įrengta (100 proc.) moderni ir šiuolaikiška
aikštelės amortizuojanti danga ugdytiniams, paklota saugi danga po lauko žaidimo kompleksu (kas sudaro
25 proc bendro apsauginio ploto).

15.2.1 Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita

Mokslo metai

Lopšelio gr.

Darželio gr.

Priešmokyklinės gr.

2015/2016

49

152

47

2015/2016

45

141

45

15.2.2 Vidutinio vaikų skaičiaus kaita

Mokslo metai

Lopšelio gr.

Darželio gr.

Priešmokyklinės gr.

2015/2016

44,95

141,2

44,4
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15.2.3 Vaikų skaičius grupėse pagal teritorija (įstaigos duomenys)
7 lentelė
Įstaigos vaikų skaičius grupėse

lopšelio

45

darželio

141

Kitų miestų ir rajonų, vaikų skaičius
grupėse

priešmok
yklinio

45

lopšelio

-

darželio

-

priešmokyk
linio

-

Nepatekusių vaikų skaičius grupėse

lopšelio

121

priešmokyk
linio

darželio

89

2

Duomenys pagal 2016 gruodžio 31 d. būklę
15.3 Įstaigos socialinis kontekstas
Rodiklis

2016/2017
m.m.

Daugiavaikės šeimos

24

Vaikai, augantys neformaliose šeimose

15

Vaikai, augantys išsituokusiuose šeimose

18

Vaikai, kurių vienas tėvų studentas

18

Vaikai, kurių vienas tėvų dirba užsienyje

4

Socialiai remtinų šeimų, gaunančių soc pašalpą

5

Nemokamą maitinimą gaunančių

1

Vaikai, kurių tėvai yra bedarbiai

15

Vaikai, kurių vienas iš tėvų miręs

2

15.3.1 Įstaiga integruoja specialiųjų poreikių vaikus į ugdymo procesą
Metai

Ikimokyklinio amžiaus

Priešmokyklinio
amžiaus

2015/2016

48

22

2016/2017

50

21

14

15.4. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys, veiklos planas)
9 lentelė
Plotas (m2)

Pastatai (nurodyti adresus)

Pastabos
1. Cokolio ir požeminės pamatų
dalies apšiltinimas

2. Dėl lėšų trūkumo neįvykdyta –
2016 m.
1. 1. Pamatai 334,41

Planuojama įvykdyti 100 proc.
2017-2018 m.

2. 2. Išorinės sienos 1076,2

3.

3.

Įvykdyta 100 proc.
Pastatas renovuotas.
Įvykdyta 100 proc.
1.Objekto pastato ir teritorijos

3.Pastato apsauga

sauga
2.Durų praėjimo kontrolės
sistema
3.Teritorijos apšvietimas
4.Objekto apsauginės ir gaisrinės

Pastatas lopšelis-darželis,

4.

signalizacija.

Įvykdyta 100 proc.

V. Krėvės per. 95, Kaunas
Pažymėjimas plane: 1C2b

4.Santechnikos remonto darbai

Karšto, šalto ir cirkuliacinio
vandens magistralė (rūsyje)

Įvykdyta 50 proc.
Pakeisti elektros skydeliai
5. Elektros instaliacijos

Būtina visuminė instaliacijos

atnaujinimas

modernizacija;

Įvykdyta 100 proc.
1.Virtuvės ventiliacijos
6.Virtuvės patalpose

2.Virtuvės elektros instaliacijos

Įvykdyta 30 proc.
7. Remonto darbai (koridorių,

Planuojama atlikti

rubinėlės)

2016 – 2018 m. strategis planas

8. Profesinės rizikos vertinimas

Įvykdyta 100 proc.
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5.
Bendras plotas 1837,76
Pastaba. Numatyta atlikti 2018 m.: 1. Vidaus durų keitimas; 2. Lopšelio grupių (miegamojo ir žaidimų)
kapitalinį remontą; 3. Tvoros modernizavimas (saugus kiemas – saugus vaikas); 4. Futbolo aikštelės
įrengimas (lauko teritorijoje): danga ir vartai; 5. Lauko inventoriaus įsigyjimas (seno invent.
demontavimas/naujo montavimas); 6. Drenažo ir nuogrindos įrengimas. Techninis projektas; 7. Vaizdo
stebėjimo sistema lauko teritorijoje

Kauno lopšeliui-darželiui „Želmenėlis“ perduota neatlygintinai naudotis valstybinis žemės sklypas
pagal 2015-07-10 sutartį Nr. 8SUN-61
Higienos pasas yra. 2010-11-02 Nr. 9-0668(6) galiojimas neribotas.
Energetinis auditas atliktas 2007-03-01.
15.5. Projektinė veikla
Įstaiga dalyvauja per metus 8 projektinėse veiklose, kuriose naudojami žmogiškieji ištekliai.
Administruoja tarptautinį projektą, kurio finansavimas skirtas leidiniais ir mokomąja medžiaga.
Parengtos 4 paraiškos, 3 iš jų finansuotos iš skirtingų asignatorių. Dalis projektų yra vykdomi įstaigos
projektų vadovo teikimu ir yra naudojami pedagoginiai ištekliai.
15.5.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas
10 lentelė
Finansavimo šaltinis

Teiktų projektų

(fondo, institucijos pavadinimas)

skaičius

1

Finansuotų
projektų
skaičius

Skirtos lėšos,
Eur

2

3

4

Kauno miesto savivaldybė

2

2

27505,01

Švietimo mainų paramos fondas

1

0

0

Kubus.lt

1

1

12000
leidiniais

Rigel Capital

1

16

1

2000

Už Lietuvą su Ronaldo ( LFF)

1

1

Iš viso:

5

Futbolo vartai
4

41505,01

15.5.2. Detali informacija apie finansuotus projektus
11 lentelė
Finansavimo šaltinis

Finansuoti projektai

(fondo, institucijos pavadinimas)
Projekto pavadinimas

Skirta
suma, Eur

1

2

3

UAB „Osama“

Meškučio Kubuš gamtos
mylėtojų klubas

12 000
leidiniais

„Rigel Capital“

Modernus ugdymas per
personažus

2000

Kauno miesto savivaldybė

Darželio lauko dangos
modernizavimas

24784,58

Kauno miesto savivaldybė

Lauko apšvietimo
modernizavimas

2720,43

Lietuvos futbolo federacija

Futbolo vartai

1500,00

15.6.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai (įstaigos duomenys)
1.Tarptautinį projektą „Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas“ ;
2.Respublikinį projektą „Žaidimai moko“;
3.Respublikinį projektą „Mes rūšiuojam“;
4.Respublikinį projektą „Kamštelių vajus“;
5.Respublikinį projektą „Želmenėlių sambūris“
6 Respublikinis projektas „Mažųjų olimpiada“
7. Regioninį projektą „Raktelį mamai“;
8. Miesto projektą „Skaitau nes žinau“;
17

XVI SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ
Per analizuojamąjį 3 metų laikotarpį, parengtas naujas strateginis planas 2016-2018
metams, kuris įtvirtino ugdymo personažais savitumą. Parengti personažų aplankai kiekvienai grupei,
sukurta metodinių leidinių bibliotekėlė, prieinama ir ugdytinių tėvams. Atnaujinti įstaigos nuostatai,
išgryninant įstaigos savitumą- ugdymą personažais bei plečiant savivaldos galimybes- steigiant Tėvų
konferenciją, kuri reikšminga priimant įstaigai reikalingus sprendimus, galinti patarti įstaigos tarybai,
užtikrinanti skaidrų ir efektyvų darželio valdymą. Pradėta kurti video biblioteka jauniems
pedagogams padedanti įgyvendinti edukacines veiklas, įgyti pedagoginio meistriškumo.
Buvo koncentruojamasi ne tik į pedagoginio, tačiau ir į pagalbinio personalo švietimą,
daug dėmesio skiriant auklėtojų padėjėjų psicihologinių žinių gilinimui. Žinias aktyviai gilino ir
įstaigos buhalterė, išmokusi dirbti su programa „Biudžetas VS“. Sustiprinta vaiko gerovės specialistų
komanda- įgytas 0,5 et. psichologo, kuris vaikams ir tėvams labai reikalingas.

XVII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI
(nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti)
17.1. Kaune
Kauno Kolegijos bazinis darželis
Kauno Dainavos progimnazija
Kauno A. Stulginskio mokykla DC
Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Kauno J. Urbšio mokykla
Kauno „Vyturio“ gimnazija
Kauno Panemunės l/d
Kauno l/d „Sadutė“;
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Kauno l/d „Girinukas“
Kauno Gerojo Ganytojo parapija;
Kauno Dainavos bendruomenės centras;
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras;
Kauno menų darželis „Etiudas“;
Kauno darželis „Vaivorykštė“;
17.2. Lietuvoje
Druskininkų l/d „Žibutė“
Alytaus l/d „Volungėlė“
Lietuvos švietimo pagalbos asociacija
Metodinis dvasinis ugdymo centras;
Vilniaus m/d „Dainorėliai“
17.3. Užsienyje
Palaikome draugiškus santykius su Lenkijos ir Graikijos darželiais, bet bendradarbiavimo sutartys
dar ruošiamos.

XVIII SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ

Įstaigos specialistai yra nominuojami trečius metus iš eilės Meilės Lukšienės premijai gauti.
https://www.facebook.com/notes/%C5%A1vietimo-ir-mokslo-ministerija/supa%C5%BEindinamesu-jaunais-mokytojais-2016-m-m-luk%C5%A1ien%C4%97s-premijospretendentais/1395076577204814
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XIX SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ
FINANSINIAI RODIKLIAI, PATEIKIAMI VADOVŲ ATASKAITOSE
Skaičiavimo formulė
Finansinis
rodiklis
1
2
FINANSINIO
PATIKIMUMO
RODIKLIAI
Bendrasis likvidumo
per vienus metus mokėtinos
koeficientas
sumos ir kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai / trumpalaikis
turtas
Bendrasis likvidumo
trumpalaikis turtas /
koeficientas
trumpalaikiai įsipareigojimai
Kritinio likvidumo
(trumpalaikis turtas – (atsargos
koeficientas
+ išankstiniai apmokėjimai)) /
trumpalaikiai įsipareigojimai
Įsiskolinimo
įsipareigojimai / iš viso turto
koeficientas
Absoliutus likvidumo
pinigai ir pinigų ekvivalentai /
koeficientas
trumpalaikiai įsipareigojimai
SĄNAUDŲ LYGIO
RODIKLIAI
Veiklos sąnaudų dalis,
pagrindinės veiklos sąnaudos /
tenkanti vienam
pagrindinės veiklos pajamos x
pardavimų eurui, proc.
100
Pagrindinės veiklos
pagrindinės veiklos pajamos /
pajamų ir sąnaudų
pagrindinės veiklos sąnaudos
santykis, koef.
EFEKTYVUMO
RODIKLIAI
Pajamos, tenkančios
pagrindinės veiklos pajamos /
vienam darbuotojui,
darbuotojų skaičius
tūkst. Eur
Apyvartinio kapitalo
pagrindinės veiklos pajamos /
apyvartumo
(trumpalaikis turtas –
koeficientas
trumpalaikiai įsipareigojimai)
VEIKLOS
EFEKTYVUMO
RODIKLIAI
Su darbo santykiais
su darbo santykiais susijusios
susijusios sąnaudos,
sąnaudos / darbuotojų skaičius
20

Praėję
finansiniai
metai

Ataskaitiniai
finansiniai
metai

3

4

1,2

1,1

1,1

1,1

0,86

0,9

0,04

0,03

100,6

100,2

0,99

1,0

11,0

12,0

106,3

176,7

7,5

7,9

tenkančios vienam
darbuotojui, tūkst. Eur
Gautinų ir mokėtinų
sumų (ilgiau nei vieni
metai) santykis, koef.
1
Gautinų ir mokėtinų
sumų (iki vienų metų)
santykis, koef.
Darbuotojų skaičius,
tenkantis aukščiausiojo
lygio vadovui, žm.

po vienų metų gautinos sumos /
ilgalaikiai įsipareigojimai

2
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
________

Įstaigos direktorius (vadovas)

____________
(parašas)
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3
1,09

4
1,05

15

16

__________________
(vardas ir pavardė)

