PRITARTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-38
KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“
VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
ĮŽANGA. BENDROSIOS ŽINIOS
Įgyvendinant Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – Darželis) misiją,
strateginius tikslus ir 2017 metų veiklos planą buvo vykdomos 4 programos: Vaiko pažangą
skatinantis ugdymas(is), Darželio kultūra, Vaiko poreikių tenkinimas, Duomenimis grįstas
valdymas. 2017 m. veiklos plane pagal programas buvo numatyta 17 priemonių ir 105 veiksmai
priemonėms įgyvendinti.
Darželyje dirba 31 darbuotojas. Etatų skaičius – 26,6. Direktorius įgijęs II-ąją vadybos
kvalifikacinę kategoriją. Direktoriaus vadybinio darbo stažas – 26 metai, iš jų – 11 metų šiame
Darželyje. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui šiose pareigose dirba nuo 2017 m. sausio 2 d.,
vadybos kvalifikacinės kategorijos neturi.
Dirba 14 pedagoginių darbuotojų. Pagal pirmaeilių pareigų darbo sutartis – 13, pagal
antraeilių pareigų darbo sutartį dirba 1 pedagogas (neformaliojo švietimo mokytojas (anglų kalba) 0,15 etato). Iš 10 auklėtojų 9 atestuoti, 1 atestuosis 2018 metais. 5 auklėtojai įgiję vyresniojo
auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 4 auklėtojai – auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.
Muzikos pedagogas įgijęs muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 2 neformaliojo
švietimo mokytojai – kūno kultūros ir anglų kalbos – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją,
logopedas kvalifikacinės kategorijos nėra įgijęs, atestuosis 2018 metais.
Darželyje dirba 16 nepedagoginių darbuotojų (13 etatų).
Pagal ikimokyklinio ugdymo programą per 2017 m. ugdėsi 95 vaikai, pagal
priešmokyklinio ugdymo programą

– 20 vaikų. Iš viso – 115 vaikų. 1 vaikui buvo skirtas

nemokamas maitinimas.
II SKYRIUS
VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Ugdomosios veiklos kokybės pažanga
Darželyje vaikai ugdomi pagal Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio
ugdymo programą „Sveiki“ ir pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Į šias programas
integruota Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“, Respublikinės
ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 2017 m. veiklos
planas, Universalioji sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa,
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Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, etninio
ugdymo gairės vaikams „Po tėviškės dangum“, Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, sveikos gyvensenos ugdymo programa
„Sveikatiada“, prevencinis projektas „Žaidimai moko“

(ugdoma 115 vaikų – 100 proc.).

Per 2017 metus 28 vaikai (24 proc.) turėjo kalbėjimo ir kalbos sutrikimų: iš jų – 17
ikimokyklinio amžiaus, 11 priešmokyklinio amžiaus. Logopedinė pagalba buvo teikiama 16 vaikų
(14 proc.): iš jų – 5 ikimokyklinio amžiaus, 11 priešmokyklinio amžiaus.
Vykdyta 32 veiklos netradicinėse aplinkose: Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre
(7), Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje (2), K. Šimonio parke (2),

Kupiškio r. kūno

kultūros ir sporto centre (1), Kupiškio mokykloje „Varpelis“ (3), Utenos gyvūnų globos namuose
(1), Kupiškio viešojoje bibliotekoje (2), Saugaus eismo klasėje Panevėžyje (1), ant Kupiškio
piliakalnio (1), Kupiškio meno mokykloje (1), Kupiškio etnografijos muziejuje ir jo padaliniuose
(7), Kupiškio rajono savivaldybėje (1), buitinių atliekų surinkimo punkte (1), prekybos centre
„Senukai“ (1), Panevėžio lėlių vežimo teatre (1).
Per 2017 m. visi 115 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų (100 proc.) padarė
pažangą. Į mokyklą gerai pasirengę išėjo 14 vaikų (70 proc.), vidutiniškai pasirengę – 6 vaikai (30
proc.). Tikėtina, kad į mokyklas išėjo deramo socializacijos lygio, tinkamai paruošti ir motyvuoti
vaikai.
Administracija stebėjo ir vertino 210 pedagoginių darbuotojų veiklas. Vidutinis stebėtų ir
vertintų veiklų skaičius, tenkantis vienam Darželio pedagogui – 16,2. Buvo stebėtos ir vertintos kitų
pedagoginių darbuotojų (logopedo, muzikos pedagogo, papildomojo ugdymo pedagogo) veiklos –
iš viso 21. Dominuojantys stiprieji stebėtų veiklų aspektai: pedagogai geba numatyti konkretų
ugdymo uždavinį ir jį susieti su rezultatu, geba parinkti ir taikyti ugdymo būdus bei metodus, geba
atskleisti ugdymo turinį, naudoti laiką ir išteklius. Tobulintinas stebėtų veiklų aspektas: vaikų
pasiekimų ir pažangos vertinimas.
2017 metais buvo įgyvendintos 7 tėvų iniciatyvos ugdomajai veiklai tobulinti.
Tėvų informavimui apie Darželio veiklą, vaiko pasiekimus naudojamos 10 formų: grupių
tėvų susirinkimai, visuotiniai tėvų susirinkimai, internetinė Darželio svetainė, informaciniai grupių
ir Darželio stendai, laikraštis „Žinios iš „Obelėlės“,

tėvų švietimas, individualūs pokalbiai,

uždarosios grupių paskyros socialiniame tinkle, vaikų koncertai, vaikų pasiekimų vertinimo
aplankai.
Norėdami motyvuoti tėvus domėtis vaikų veikla darželyje 9 pedagogai (60 proc.) inicijavo
ugdymo tęstinumą namuose: tėvų-vaikų bendri kūrybiniai darbeliai, knygelių gaminimas, pagalba
atliekant pratybas ir kt.
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Vaikų kitų pasiekimų pažanga
Per 2017 metus 100 vaikų (87 proc.) dalyvavo savivaldybės,

šalies

konkursuose,

varžybose. Dalyvauta 6 savivaldybės lygmens konkursuose: Lietuvos vaikų ir moksleivių
liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ ( 1 laureatas), „Dainų dainelė 2017“ rajoniniame
etape (1 laureatas), IV respublikinėje vaikų ir jaunimo vokalinių ansamblių šventėje-konkurse
„Pasiimsiu paukščio balsą“ rajoniniame etape. Dalyvauta Darželio bendruomenės narių kūrybinių
darbų

parodoje Kupiškio etnografijos muziejuje „Mūsų „Obelėlė“, priešmokyklinio ugdymo

grupių vaikų konkurse „Žiniukė ir Nežiniukas saugios gatvės šalyje“, Kupiškio rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos fotografijų konkurse „Dirbanti Europa“, Kupiškio r. švietimo pagalbos
tarnybos konkurse „Kalėdinis žaisliukas“ – II vieta.
Dalyvauta 1 Kupiškio r. savivaldybės varžybose „Jaunieji atletai“ ir pelnytos prizinės
vietos: (I vieta,

III vieta). Dalyvauta Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos

priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ I etape.
Darželio vaikai dalyvavo 4 šalies kūrybiniuose konkursuose: „Žiemos linksmybės“
(www.delfi.lt), „Tradicinė užgavėnių kaukė“ (Vilniaus etninės kultūros centras), „Vaikų velykėlės
2017“ („Naisių vasara“), „Mano žalioji palangė“ (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras).
Dalyvauta 1 tarptautiniame piešinių konkurse „Always gree, always blue“ (Torunė, Lenkija).
Vaikų vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga
2017 m. rengta, dalyvauta ir įgyvendinta 21 projekte. Iš jų – 7 darželio lygmens projektai,
5 savivaldybės lygmens, 9 šalies lygmens. Parengti ir įgyvendinti 7 darželio lygmens projektai:
„Pavasariniai žiedai“, „Būk saugus“, „Vaikystės šalis“, „Mas – Kupiškio vaikėliai“, „Turizmas
mažiesiems“, „Mano širdelėje trispalvė plazdena“, „Žaidžiu lauke“. Juose dalyvavo 100 proc.
Darželio vaikų, projektus įgyvendinti padėjo 80 proc. tėvų.
Priešmokyklinio amžiaus vaikai (20) dalyvavo 5 savivaldybės lygmens projektuose:
„Padėkime beglobiui gyvūnui“, „Myliu savo miestą – Kupiškį“, „Aš myliu Lietuvą“, „Užgavėnių
šėlsmas“, „Netradicinė mano knygelė“.
Dalyvauta 9 šalies lygmens projektuose: „Šokis žemei“, „Savaitė be patyčių“, „Koks
gražus gimtasis mano kraštas“, „Po paukščio sparnu“, „Pats didžiausias, pats margiausias“, „Aš
bėgu – 2017“, „Gamtos spalvos“, „Sveikatiada“, „Žaidimai moko“.
Darželį pradėjo lankyti 32 vaikai. Vykdytos 3 prevencinės programos: vienerių-dvejų
metų vaikų ir jų tėvų mokyklėlė „Pumpurėliai“ ir Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa
„Zipio draugai“, projektas „Žaidimai moko“. Prevencinėse programose dalyvavo iš viso 55 vaikai
(48 proc.).
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Kiti adaptacijos sunkumų įveikimo būdai: individualūs pokalbiai su tėvais, tėvų buvimas ir
veiklos

stebėjimas

grupėje,

stendinė

medžiaga,

lankstinukai,

specialistų

konsultacijos

pedagoginėmis-psichologinėmis temomis tėvų susirinkimų metu.
Buvo organizuojami vaikų pilietiškumą ugdantys renginiai: valstybinių švenčių minėjimai,
pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
Ikimokyklinės įstaigos veiklos įsivertinimo efektyvumo pažanga
Tėvų ir darbuotojų nuomonė apie darželio veiklą buvo tiriama atliekant apklausą pagal
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką. Vertintas stiprusis veiklos aspektas:
veiklos sritis – etosas, tema – įstaigos vertybės, veiklos rodiklis – vaikų kultūra. Nustatyta: veiklos
rodiklis vertinamas labai gerai ir priskiriamas 4-ajam vertinimo lygiui (pagal vertinimo lygių skalę),
tačiau vidaus audito darbo grupė rekomendavo plėsti bendradarbiavimą su Kraštiečių bendruomene.
Kaip silpnas buvo nurodytas šis veiklos aspektas: veiklos sritis – parama ir pagalba vaikui, šeimai,
tema – parama ir pagalba šeimai, veiklos rodiklis – paslaugų tikslingumas. Nustatyta: nors po tėvų
anketų analizės veiklos rodiklis vertinamas labai gerai ir priskiriamas 4-ajam vertinimo lygiui,
tačiau vidaus audito darbo grupė rekomendavo ugdomojoje veikloje dažniau naudoti IKT, kviesti
specialistus, kurie skaitytų paskaitas, vestų pokalbius tėvams pedagoginėmis-psichologinėmis
temomis. Apklausoje dalyvavo 90 proc. Darželio darbuotojų ir 60 proc. tėvų. Vidaus audito darbo
grupės rekomenduotos veiklos įtrauktos į Darželio 2018-2020 strateginį planą, 2018 m. Darželio
veiklos planą.
Vadovų ir ikimokyklinės įstaigos pedagogų lyderystės bei kompetencijų pažanga
Darželio strateginiame plane pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimas, gerosios
patirties skleidimas nurodomi kaip priemonės užtikrinant ugdymo kokybę. Pedagogai ir Darželio
administracija skleidė patirtį Darželyje. Kovo-gegužės mėn. įvairiomis pedagoginėmis temomis,
Darželio veiklos organizavimo klausimais 10 pedagogų (66,7 proc.), direktorius ir direktoriaus
pavaduotojas ugdymui darė pranešimus mokyklėlės „Pumpurėliai“ vaikų tėvams. Per metus vyko 2
visuotiniai ir 10 grupių tėvų susirinkimų, kurių metu 12 pedagogų (83 proc.) ir administracija skaitė
pranešimus Darželį lankantiems tėvams.
Logopedė Laura Vaičekonytė paruošė stendinį pranešimą „Smėlio terapijos panaudojimo
būdai, ugdant kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius vaikus“

respublikinėje mokslinėje

konferencijoje „Vaikas pokyčių kelyje. Augame kartu“ Panevėžyje.

Logopedės Lauros

Vaičekonytės ir auklėtojos Vitalijos Vaitiekūnaitės iniciatyva dalyvavome respublikiniame projekte
„Žaidimai moko“.
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Priešmokyklinio

ugdymo

pedagogė

Virginija

Jurevičienė

vadovavo

Lietuvos

tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Kupiškio skyriui, dalyvavo Kupiškio r. savivaldybės
organizuoto konkurso „Šventiškiausia nuotaika 2017“ vertinimo komisijoje.
Per 2017 metus Darželio pedagogai kėlė kvalifikaciją 481 val. Vidutinis kvalifikacijos
tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam pedagogui – 32 val.
Kvalifikaciją kėlė ir nepedagoginiai darbuotojai: dietistas – 3 val., ūkvedys – 8 val.,
slaugytojas – 13 val.
Visi Darželio pedagogai dalyvavo Kupiškio r. savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų
metodinio būrelio „Kibirkštėlė“ veikloje.
Visi Darželio pedagogai priklauso Respublikinei ikimokyklinio ugdymo įstaigų
darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“.
Muzikos pedagogės L. Vaidilienės iniciatyva veikė vaikų muzikavimo būrelis (lanko 15
vaikų) ir pedagogų ansamblis „Dainija“. Paruošti 7 koncertai
bendruomenėms,

Darželio ir Kupiškio

Darželio vaikams koncertavo Kupiškio meno mokyklos moksleiviai.

Auklėtojos Nidos Kučinskienės iniciatyva įrengtas „šešėlių teatras“ ir padarytos lėlės 3
pasakoms vaidinti.
Auklėtojos Elidos Kunigonienės ir jos grupės tėvų iniciatyva buvo lauko edukacinė erdvė
„Gatvė“.
Direktorė D. Koženiauskienė dalyvavo Kupiškio rajono ugdymo įstaigų vadovų
delegacijoje, vykusioje į Latvijos Respublikos Rezeknę dalyvauti švietimo įstaigų lankyme.
Vadybines ir profesines kompetencijas direktorė D. Koženiauskienė tobulino 56 val. trukmės
įvairiuose seminaruose. Direktorė D. Koženiauskienė dalyvavo Kupiškio r. Etninės kultūros plėtros
tarybos veikloje.
Svarbiausios direktorės D. Koženiauskienės iniciatyvos buvo: darželio teritorijos
tvarkymo projektas „Žaidžiu lauke“, labdaros ir paramos 2 proc. GPM lėšų rinkimas, dalyvavimas
Lietuvai pagražinti Kupiškio skyriaus konkurse „Gražiausia aplinka 2017“. Šiame konkurse
Darželio teritorija buvo pripažinta, kaip viena gražiausiai besitvarkančių Kupiškio mieste. Buvo
įteikta atitinkama apie šį faktą bylojanti lentelė prisitvirtinti prie pastato. Darželio kieme įrengtos 6
ugdymo aplinkos: „Šiltnamis“, „Alpinariumas“, 2 žaidimų aikštelės („Mažylis“ ir „Čiuožykla“),
nupirkti 3 lauko treniruokliai, gimnastinė įranga „Vaikų skersiniai“. Tęsė veiklą jau ankstesniais
metais įdiegtas ugdymo modelis - „budinti grupė“. Jos paslaugomis naudojosi 8 vaikai.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Naikauskienė, dalyvaudama 77 val. trukmės
įvairiuose seminaruose, tobulino bendrąsias, profesines kompetencijas. Paminėtinos direktoriaus
pavaduotojos ugdymui J. Naikauskienės vadybinės iniciatyvos: informacijos apie Darželio veiklą
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sklaida internetinėse Darželio, Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos
„Sveikatos želmenėliai“ svetainėse, bendruomenės narių dalyvavimo kūrybiniuose konkursuose,
sportinėse varžybose, projektuose skatinimas, dalyvavimas sveikos gyvensenos projekto
„Sveikatiada“ renginiuose. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo Kupiškio rajono ugdymo
įstaigų vadovų delegacijoje, vykusioje į Latvijos Respublikos Rezeknę dalyvauti švietimo įstaigų
lankyme.
Darželyje veikė 7 darbo grupės, kurių veikla įtakojo įstaigos pažangą. Darželio interjero
tvarkymo grupė organizavo Darželio interjero puošybą kalendorinėms šventėms, organizavo vaikų
kūrybos darbų parodas darželyje, etnografijos muziejuje. Sveikos gyvensenos koordinavimo grupė
organizavo sportines pramogas vaikams su tėvais, pasikviečiant Kraštiečių mikrorajono vaikus,
nelankančius darželio, sportines veiklas, inicijavo dalyvavimą konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ (I
turas), sportines pramogas lauke, organizavo sportinės veiklos projektus. Vaikų saugaus elgesio ir
savisaugos įgūdžių ugdymo grupė organizavo Žemės dienos paminėjimą, filmukų civilinės saugos
tema žiūrėjimą ir aptarimą, įgyvendino projektą „Būk saugus“. Emocinės sveikatos ugdymo ir
tausojimo grupė organizavo renginius prieš patyčias, dalyvavo 4 Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos Vaiko teisių skyriaus posėdžiuose, vykdė psichologinius treningus pedagogams,
inicijavo darbuotojų išvyką į Lietuvos Veneciją – Mingės kaimą, aplankant Rusnę, Ventės ragą,
Švėkšną, Lyduvėnų tiltą. Etninio ugdymo darbo grupė organizavo Kupiškio rajono etnografijos
muziejaus edukacines programas vaikams, valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimą. Darželio
aplinkos tvarkymo grupė įgyvendino projektą „Žaidžiu lauke“: tvarkė Darželio teritorijos erdves.
Darželio savišalpos fondo grupė rūpinosi darželio svečių priėmimu, darbuotojų sveikinimu
asmeninių švenčių proga, pagalba darbuotojams ligos, artimųjų netekties atvejais.
80 proc. darbuotojų ir 60 proc. tėvų aktyviai dalyvauja Darželio veiklose. Įgyvendintos 3
tėvų iniciatyvos ugdomosioms aplinkoms tobulinti. Visos grupės aprūpintos kompiuteriais, yra
internetinis ryšys. Metinis veiklos planas įgyvendintas 100 proc.
III SKYRIUS
VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ
Rodiklio pavadinimas
1. UGDOMOSIOS VEIKLOS KOKYBĖS PAŽANGA
1.1. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruotos
kitos programos, skaičius
1.2. Vaikams, kuriems teikiama švietimo pagalba, dalis (proc.)
1.3. Vaikų, kuriems ugdymas individualizuojamas, dalis (proc.)
1.4. Veiklos netradicinėse aplinkose, skaičius
1.5. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, padariusių pažangą, dalis (proc.)
1.6. Priešmokyklinio ugdymo programą baigusių mokinių, brandžių
pradiniam ugdymui, dalis (proc.)

Rezultatas
8
14
0
32
100
100
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1.7. Administracijos stebėtos ir vertintos pedagoginių darbuotojų veiklos, skaičius

210
1.8. Vidutinis administracijos stebėtų ir vertintų veiklų, tenkančių vienam
16,2
pedagoginiam darbuotojui, skaičius
1.9. Administracijos stebėtos ir vertintos kitų pedagoginių darbuotojų
21
veiklos, skaičius
1.10. Tėvų iniciatyvos, skaičius
10
1.11. Tėvų informavimo apie vaiko pasiekimus formos, skaičius
10
2. VAIKŲ KITŲ PASIEKIMŲ PAŽANGA
2.1. Dalyvavimų Savivaldybės, šalies konkursuose, varžybose ir kt.,
12
skaičius
2.2. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius
3
2.3. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius
0
2.4. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius
2
2.5. Šalies lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius
0
3. VAIKŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ, PILIETIŠKUMO ŪGTIES PAŽANGA
3.1. Vykdyti ikimokyklinio ugdymo mokyklų lygmens projektai, skaičius
7
3.2. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius
9
3.3. Vykdytos prevencinės programos, skaičius
3
3.4. Prevencinėse programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)
48
4. IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMO
PAŽANGA
4.1. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos apklausose dalyvavusių tėvų dalis (proc.)
60
4.2. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos apklausose dalyvavusių pedagogų
100
dalis (proc.)
5. VADOVŲ IR IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS PEDAGOGŲ LYDERYSTĖS BEI
KOMPETENCIJŲ PAŽANGA
5.1. Pedagogų, skleidusių patirtį Savivaldybėje, dalis (proc.)
0
5.2. Pedagogų, skleidusių patirtį šalyje, dalis (proc.)
13
5.3. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam
32
pedagogui
5.4. Kolegialiai stebėtos ir vertintos veiklos (modelis „Kolega – kolegai“),
0
skaičius
5.5. Kolegialiai stebėtos ir vertintos atviros veiklos, skaičius
11
5.6. Vadovai, skleidę patirtį Savivaldybėje, skaičius
0
5.7. Vadovai, skleidę patirtį šalyje, skaičius
0
5.8. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius
66,5
5.9. Įrengtos, pritaikytos ir naudojamos netradicinės, mobilios ugdymo
6
aplinkos, skaičius
5.10. Įdiegti nauji ugdymo modeliai, skaičius
1
5.11. Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis (proc.)
100
5.12. Ikimokyklinio ugdymo mokykloje veikiančios darbo grupės, kurių
7
veikla įtakojo ikimokyklinės įstaigos pažangą, skaičius
Sutartinis žymėjimas: 0 – nėra duomenų; NN – nėra, negalėjo būti.
IV SKYRIUS
PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS
Buvo vykdomos šios programos: Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo
skatinimo programa, Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa, Socialinės
ir sveikatos apsaugos programa.
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Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa. Finansavimo
šaltinis – savivaldybės biudžetas.
Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis
Išlaidų rūšys

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų planas

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

Darbo užmokestis

2.1.1.1.1.1

105625

105625

105625

Įnašai socialiniam draudimui

2.1.2.1.1.1

32470

32381,05

32381,05

Maitinimo išlaidos

2.2.1.1.1.1

3900

3900

3900

Medikamentai

2.2.1.1.1.2

300

299,29

299,29

Ryšiai

2.2.1.1.1.5

517

516,3

516,3

Transporto išlaikymas

2.2.1.1.1.6

242

241,11

241,11

Apranga ir patalynė

2.2.1.1.1.7

116

115,68

115,68

Spaudiniai

2.2.1.1.1.8

67

67

67

Kitos prekės

2.2.1.1.1.10

1672

1657,04

1657,04

Komandiruotės

2.2.1.1.1.11

9

8,55

8,55

Ilgalaikio turto kap. remontas

2.2.1.1.1.15

1100

1100

1100

Kvalifikacijos kėlimas

2.2.1.1.1.16

446

445,57

445,57

Komunalinės paslaugos

2.2.1.1.1.20

24300

24300

24300

Kitoms paslaugoms

2.2.1.1.1.30

1231

1230,54

1230,54

Kitos mašinos ir įrenginiai

3.1.1.3.1.2

900

900

900

173495

173387,13

173387,13

Iš viso:

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa. Finansavimo
šaltinis – Mokinio krepšelis.
Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis
Išlaidų rūšys

Ekonominės
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų planas

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

Darbo užmokestis

2.1.1.1.1.1

69773

69772,81

69772,81

Įnašai socialiniam draudimui

2.1.2.1.1.1

21339

21338,63

21338,63
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Spaudiniai

2.2.1.1.1.8

293

292,30

292,30

Kitos prekės

2.2.1.1.1.10

3766

3766

3766

Komandiruotės

2.2.1.1.1.11

6

5,65

5,65

Kvalifikacijos kėlimas

2.2.1.1.1.16

518

517,31

517,31

Kitos paslaugos

2.2.1.1.1.30

770

769,4

769,4

Kiti pastatai ir statiniai

3.1.1.2.1.3

1018

1018

1018

97477

97474,45

97474,45

Iš viso:

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa (pajamų įmokos).
Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis
Išlaidų rūšys

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų planas

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

Maitinimo išlaidos

2.2.1.1.1.1

27648

27036,81

27036,81

Kitos prekės

2.2.1.1.1.10

7572

7571,53

7571,53

Komunalinės paslaugos

2.2.1.1.1.20

415

262,53

262,53

35635

34870,87

Iš viso:

34870,87

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa.
Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis
Išlaidų rūšys

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų planas

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

Darbo užmokestis

2.2.1.1.1.30

2013,83

2013,15

2013,15

Įnašai socialiniam draudimui

2.2.1.1.1.30

642,17

642,17

642,17

Kitos išlaidos

2.2.1.1.1.30

30

29,63

29,63

2686

2684,95

2684,95

Iš viso:
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Socialinės ir sveikatos apsaugos programa (nemokamas maitinimas).
Kasinių išlaidų suvestinis žiniaraštis

Išlaidų rūšys
Dardavių soc.parama
natūra
Iš viso:

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas
2.7.2.1.1.2

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas
Finansavimas

Kasinės
išlaidos

500

143,93

143,93

500

143,93

143,93

2017 m. surinkta 1964,49 Eur labdaros ir paramos lėšų. 2017-01-01 likutis buvo: 1143,58
Eur. Nupirkta 20 komplektų patalynės (pagalvės, antklodės, čiužiniai) ir 23 vnt. patalynės keitimui
(paklodė, užvalkalas antklodei, užvalkalas paklodei) „Drugelių“ grupei (1066,80 Eur), tekstilės
gaminiai (120,08 Eur), vaikai apdrausti 2017-2018 m.m. (134,10 Eur).

Likutis 2018-01-01 –

1786,93 Eur.

Direktorė

Danguolė Koženiauskienė

