
 

Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ 

(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą) 

 

2016 METŲ KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RAUDONKEPURAITĖ“ DIREKTORĖS 

DIANOS DŪDĖNIENĖS VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas - Trakų g. 33, LT-44326 Kaunas.  

1.2. Telefono Nr. 8 37 42 32 14,  8 60172227 

1.3. El. pašto adresas  -  darzelis@rkepuraite.lt 

1.4. Interneto svetainė  -www.rkepuraite.kaunas.lm.lt 

  

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

 

2.1. Įstaigos veiklos tikslas: teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ugdymą, 

laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią 

pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui (si) 

mokykloje. 

Darželio uždaviniai: 

1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą; 

2. puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir 

socializacijos sėkmę;  

3. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, 

puoselėti individualybę; 

4. padėti vaikams suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes; 

5. saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą; 

6. šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius; 

7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo 

ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo; 

8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą; 

9. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi 

šeimoje kokybę. 

2.2 Įstaigos veiklos pobūdis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10 ir 

                                        priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.  
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2.3 Įstaiga, įgyvendindama savo tikslą(-us), atlieka šias funkcijas: 

1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį; 

2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą; 

3. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus 

įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą; 

4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją 

pagalbą, vykdo sveikatos priežiūrą; 

5. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

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

ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka; 

7. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti; 

8. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir 

darbo aplinką; 

9. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasis 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais; 

10. organizuoja vaikų maitinimą darželyje; 

11. viešai skelbia informaciją apie darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

12.  atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI 

 

3.1. Įstaigos savininkas - Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas.  

3.2. Įstaigos įsteigimo metai - vaikų darželis Nr. 42 pradėjo veikti 1948 m. kovo 1 d. Kauno miesto 

mero 1994 m. gegužės 12 d. potvarkiu Nr. 334 vaikų darželiui suteiktas Kauno vaikų darželio 

„Raudonkepuraitė“ pavadinimas. 

 

IV SKYRIUS 

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

 

4.1. Įstaigos dalininkai: NĖRA 

4.2. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:  

4.3. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 
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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 

1,5 8,59 11,4 - 21,49 7 3 3 1 11 
 

(prašome užpildyti visus langelius, visuose stulpeliuose) 

 

5.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema   PRIDEDAMA (1 priedas) 

(galima pridėti atskirą lapą) 

 

5.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 

(nurodyti kas, kada, kokios įstaigos organizuotoje  ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje 

(kursuose) dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimo(-ų) Nr. ir data) 

 

 

Data, pažymėjimo 

Nr. 
Dokumento turinys 

Vardas, 

pavardė 

Organizavusi 

įstaiga ir 

trukmė 

VADOVAI 

2016-01-18 

Nr.GA-087 

„Darbo sutartys:esminiai sutarčių 

sudarymo, vykdymo ir nutraukimo 

teoriniai aspektai ir praktinės 

rekomendacijos“ 

Direktorė KPKC  

6 ak.val. 

2016-01-22 

Nr.10833 

„Aktualūs Darbo kodekso ir kitų teisės 

aktų pakeitimai ir jų praktinis taikymas 

2016 metais rengiant darbo sutartis ir kitus 

personalo dokumentus“ 

Direktorė UAB 

„Juridikum“  

6 ak.val. 

2016-04-13 

Nr.VK-0388 

Tarptautinė konferencija 

„Erasmus+.Kokia tarptautinės Partnerystės 

nauda mokinių pasiekimams“ 

Direktorė KPKC  

6 ak.val. 

2016-03-23 

Nr.AA-799 

Nr.AA-800 

„Informacinės technologijos ir 

modernizacija ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose“ 

Direktorė ir 

Pavaduotoja 

ugdymui 

KPKC  

12 ak.val. 

2016-04-12 

Nr.PKG-2016-02-76 

Nr.PKG-2016-0244 

Konferencija LearnED Direktorė ir 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Ugdymo 

plėtotės cen-

tras 16 ak.val. 

2016-12-20 

Nr. 1055 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas“ 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Šiuolaikinių 

inovacijų die-

gimo ir kom-

petencijų ug-

dymo centras. 

6 ak. val. 

 

VISO                                                                                                                            52 ak. val. 
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PEDAGOGAI 

 

2016-03-14 

Nr. VK-0172 

2016-03-21 

NR - 22975 

„Mokytojų kompiuterinio raštingumo 

programos edukacinė dalis“ 

2 pedagogės KPKC  

80 ak. val. 

2016-03-15 

Nr. VS-0466 Nr. 

VS-0463 

„Gabūs ir talentingi. Kaip atpažinti ir 

tinkamai ugdyti“ 

2 pedagogės KPKC  

12 ak. val. 

2016-04-27 

Nr. 96962 Nr. 96960 

Nr. 96961 

„Įsivertinimo rezultatų panaudojimas 

planuojant ir tobulinant mokyklos veiklą“ 

3 pedagogės KPKC  

18 ak. val 

2016-11-22 

Nr. SV - 2006 

„ 4-7 metų vaikų fonologinio suvokimo 

tyrimas ir lavinimas“ 

Logopedė KPKC  

6 ak. val. 

2016 -12 -13 

Nr. S3-92 

„Kūno kultūros užsiėmimas: kaip išlaikyti 

vaikų susidomėjimą ir neprarasti motorinio 

glaudumo“ 

Neformaliojo 

ugdymo (kūno 

kultūro) 

mokytoja 

Respublikinė 

ikimokyklinio 

ugdymo kūno 

kultūros pe-

dagogų aso-

ciacija.6 ak. 

val. 

2016-12-14 

Nr.AA - 2464 

„Figurinė balto popieriaus kompozicija „ 

„Kalėdų paslaptis“ – vaikų kūrybingos ir 

prasmingos veiklos skatinimui“ 

1 pedagogė KPKC  

18 ak. val. 

  VISO                                                                                                                            140 ak. val. 

 

KITI DARBUOTOJAI 

 

2016-02-12 

Nr.VK-0077 

„Naujovės viešųjų pirkimų 

organizavime“ 

Viešųjų pirkimų 

organizatorė 

KPKC  

6 ak. val. 

VISO                                                                                                                            6 ak. val. 

 

     Kvalifikacijos kėlimas planuojamas atsižvelgiant į darželio veiklos tikslus, individualius 

kiekvieno darbuotojo tikslus ir pagal patvirtintą darželio kvalifikacijos kėlimo tvarką. 2016 metais 

daugiausia darbuotojų tobulino informacinių technologijų valdymo kompetencijas ir vaikų 

vertinimo bei darželio veiklos įsivertinimo kompetencijas. 
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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 biudžeto lėšos 214 129,41  

1.1. Iš jų  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

214 129,41  

1.1.1.  Savivaldybės biudžėto lėšos 166 208,96 Darbo užmokestis 106 076,43; sodra 32 

799,34; Prekių ir paslaugų naudojimas. 

(Mityba -5 000, medikamentai 99,74, 

ryšių paslaugos 900, Apranga ir 

patalynė 395,86, kitos prekės  

2 200, Ilgalaikio turto remontas 

3 264,86, kvalifikacijos kelimas 35, 

Komunalinės paslaugos 13 557,12, 

Kitos paslaugos 1880,61) 

1.1.2.  Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa (spec) 

22 074,50 Prekių ir paslaugų naudojimas.  

(Mityba 18 500, Ryšių paslaugos 190, 

kitos prekės 2 879,12, kvalifikacijos 

kėlimas 144, kitos paslaugos 361,38) 

 

1.1.3.  Investicinė programa  25 845,95 Negyvenamieji pastatai (šildymo 

sistemos remontas) 

1.1.4.  (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

2. Valstybės biudžeto lėšos  67 718,63  

2.1.  Iš jų  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal 

kokias programas skiriamos): 

67 718,63  

2.1.1. Valstybinių funkcijų programa 64 618,63 Darbo užmokestis 47 799,51, sodra 

14 729,14; Prekių ir paslaugų 

naudojimas (Spaudiniai 100, Kitos 

prekės 1 598,98; kvalifikacijos kelimas 

191; kitos paslaugos 200) 

2.1.2. Dotacija minimalios algos kėlimui 3 100 Darbo užmokestis 2400; sodra 700 

2.1.3.    

2.1.4. (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

3. Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) 

lėšos 

  

3.1.     

3.2. (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

4. Kitos lėšos - Programa „Pienas 

vaikams“ 

1 782,31 Likutis metų prdžiai 871,10; gauta 

1782,31; likutis metų pabaigai 2 

022,17; prekių ir paslaugų naudojimas 

631,24 ( virtuvės prekės 339,33; 

draudimas 98,10; kvalifikacija 190; 

banko paslaugos 3,81) 

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 

proc.) grąžinimas Įstaigai, turinčiai  

paramos gavėjo statusą 

1 188,34 Likutis metų pradžiai 2420,24; gauta 

1 188,34; likutis metų pabaigai 

2 144,37; prekių ir paslaugų 

naudojimas 1 464,30 (kompiuretinės 

programos 438,42; kanc.prekės 70,13; 

ryšiai 52,75;  lauko priemonė 903) 

6. Parama    

    

 (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)   

 IŠ VISO: 284 818,69  

 Iš jų: teikiant mokamas paslaugas 

įstaigos uždirbtos lėšos 

22 074,50 
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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) 
256 964,02 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 204 504,42 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 156 275,94 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 48 228,48 

2.2. Prekės ir paslaugos  52 459,60 

2.2.1.1.1.1. 

Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos 

išlaidos) 

23 500 

2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 99,74 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 1142,75 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė 395,86 

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 100 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 7 990,56 

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 3 264,86 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 430 

2.2.1.1.1.17. 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, 

konsultantams ir komisinių išlaidos 

 

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 13 557,12 

  Šildymas 8 660 

  Elektros energija 3 100 

  Vanduo 1 037,12 

  Šiukšlių išvežimas 760 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 1 978,71 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos)  

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais  

3. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 26 284,37 

3.1. 

Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo 

išlaidos 

26 284,37 

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai 25 845,95 

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai  

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 

programinės įrangos licencijos 

438,42 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2+3) 

283 248,39 
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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. Šildymo sistemos remontas 1 25 845,95 2016 -10 -27 

2. Programinė įranga 1 438,42 2016 -12-28 

 

IX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
5 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 
Išlaidos darbo 

užmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 
1 2 3 4 

1. Direktorius 12 141 1 

2. Direktorės pavaduotojas ugdymui 4 292 2 

3. Direktorės pavaduotojas ūkiui 3 408 3 

 IŠ VISO: 19 841  

 

 

X SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  

 

10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data -  DIANA DŪDĖNIENĖ, 2000-08-02 

 

10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija 

Aukštasis, edukologijos magistras, II vadybinė kategorija. 

 

10.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui. Darbo užmokestis 1011,75 eur/mėn. 

 

 

XI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI 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) 

 

 

 

 



 8 

 

XIII SKYRIUS 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

(pildoma jei buvo atlikti patikrinimai) 

 

        Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius atliko 2016 

metų I pusmečio ir atskirais atvejais buvo analizuojami ir kitų laikotarpių duomenys. IŠVADOS: 

Atsižvelgiant į tai, kad darželio direktorės sukurta vidaus kontrolės sistema užtikrino, jog Darželyje 

būtų laikomasi veiklos planų, tinkamai būtų valdomi žmogiškieji ištekliai, Darželiui skirtos lėšos 

būtų naudojamos pagal paskirtį, iš esmės būtų laikomasi Darželio veiklą reglamentuojančių teisės 

aktų, Darželiui patikėjimo teise perduotas Savivaldybės nekilnojamasis turtas būtų valdomas ir 

naudojamas tinkamai, Darželio vidaus kontrolė vertinama gerai. Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad 

Darželis turėtų sustiprinti vidaus kontrolę dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo bei Savivaldybės patikėto nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos dalyse. 

Visos siūlomos rekomendacijos buvo įgyvendintos iki 2016 metų gruodžio 1 dienos. 

 

XIV SKYRIUS 

 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 labai gerai X gerai   patenkinamai   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 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

(pagal ankstesniais metais rengtą veiklos paną) 

 
6 lentelė 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai 

(uždaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

Tikslas: Pagerinti ugdomosios veiklos planavimą vadovaujantis naujais ugdymo dokumentais, 

pritaikant projektinį planavimo metodą, rengiant individualias ugdymo programas gabiems  

vaikams 
 

1.Grupių auklėtojos ir specialistai ugdomąją 

veiklą planuos remdamiesi naujais dokumentais: 

ikimokyklinis ugdymas planuojamas 

atsižvelgiant į 18 vaiko pasiekimų sričių, 

priešmokyklinis ugdymas – atsižvelgiant į 

penkias ugdymo kompetencijas. 

1. Grupių auklėtojos ir specialistai ugdomąją 

veiklą planuoja remdamiesi naujais 

dokumentais (Ikimokyklinio ugdymo 

rekomendacijomis ir Bendrąja 

priešmokyklinio ugdymo programa). 

Ikimokyklinis ugdymas planuojamas 
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Ugdomoji veikla planuojama žingsneliais, kurie 

atitinka vaiko amžių ir jo individualius 

gebėjimus. 

 

2. 100 % pedagogų ( grupių auklėtojų) išmoks ir 

gebės projektiniu metodu planuoti ugdomąją 

veiklą.   

 

3. Sukurtas ir pradėtas taikyti vaikų ypatingų 

gebėjimų kalbai  

atpažinimo ir vertinimo tvarkos aprašas. 

 

atsižvelgiant į 18 vaiko pasiekimų sričių, 

priešmokyklinis ugdymas – atsižvelgiant į 

penkias ugdymo kompetencijas. 

Ugdomoji veikla planuojama žingsneliais, 

kurie atitinka vaiko amžių ir jo individualius 

gebėjimus. 

2. 100% grupių auklėtojų parengė ilgalaikius 

planus projektiniu metodu. 

3. Sukurtas ir pradėtas taikyti vaikų ypatingų 

gebėjimų kalbai atpažinimo ir vertinimo 

tvarkos aprašas. 

Komentaras.Visos numatytos  priemonės yra įvykdytos, pasiektas maksimalus laukiamas 

rezultatas. Grupių auklėtojos ir specialistai ugdomąją veiklą planuoja remdamiesi naujais 

dokumentais ( ikimokyklinio ugdymo rekomendacijomis ir priešmokyklinio ugdymo programa). 

Grupių ugdomieji planai parengti projektiniu metodu. Sukurtas ir pradėtas taikyti vaikų ypatingų 

gebėjimų kalbai atpažinimo ir vertinimo tvarkos aprašas. Tikslas įgyvendintas 100%. 

Tikslas: Pagerinti pedagogų kompetencijas vaikų pasiekimų vertinimo, ir darželio veiklos 

įsivertinimo srityse 

1. 2 seminarai organizuoti pedagogams. 

2. Platusis auditas atliekamas vadovaujantis 

„Kauno miesto neformaliojo švietimo mokyklų 

veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos 

aprašu“. 

3. Giluminio audito vykdyme dalyvaus: visi 

pedagogai, 50 proc. tėvų, 90 proc. 

aptarnaujančio personalo, 25 proc. vaikų 

 

 

 

1. 1 seminaras organizuotas pedagogams. 

2. Platusis auditas atliktas vadovaujantis „ 

Kauno miesto neformaliojo švietimo mokyklų 

veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos 

aprašu“. 

3. Kadangi giluminiame audite buvo 

nagrinėjamas klausimas, kuris liečia tik 

pedagogus ir tėvus, todėl šiais metais 

aptarnaujantis personalas ir vaikai nebuvo 

įtraukti į giluminio audito vykdymą. 

Dalyvavo 100% pedagogų ir 35% tėvų. 

Komentaras: Pasiektas minimalus laukiamas rezultatas. Pedagogai dalyvavo viename seminare, 

kadangi antrasis seminaras mums aktualia tema nebuvo organizuojamas. Platusis auditas atliktas 

vadovaujantis „ Kauno miesto neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorinio 

vertinimo tvarkos aprašu“. Darželio giluminiame audite dalyvavo 100 % pedagogų ir 35 % tėvų. 

Vaikai ir aptarnaujantis personalas giluminiame audite nedalyvavo, kadangi šiais metais 

aptariamas klausimas aktualus tik tėvams ir pedagogams. Tikslas įgyvendintas 75%. 

Tikslas: Pagerinti lauko ir vidaus materialines 

aplinkas įsigyjant naują laipynę darželio kieme, 

pakeičiant darželio tvorą,  pabaigiant vamzdynų 

remontą ir atremontuojant „Kiškučių“ grupę 

1. Pakeistas linoleumas „Kiškučių“ grupėje  

2. Išdažyta „Kiškučių“ grupės virtuvėlės 

patalpa, pakeistos plytelės 

3. Atsižvelgiant į vaikų ir tėvelių poreikius, 

įsigyta nauja vaikų žaidimų aikštelė 

4. Pakeisti visi šalto vandens vamzdžiai ir visi 

likusieji nuotekų vamzdžiai 

5. Pakeista visa darželio tvora (vielinė ir 

metalinė). 

 

 

 

1. Pakeistas linoleumas „Kiškučių“ grupėje 

2. Išdažyta „Kiškučių“ grupės virtuvėlės 

patalpa, pakeistos plytelės 

3. Atsižvelgiant į vaikų ir tėvelių poreikius, 

įsigyta nauja vaikų žaidimų aikštelė 

„Modernas“ iš įmonės UAB „Deliuksta“ 

4. Pabaigti keisti visi šildymo sistemos 

vamzdynai ir pakeisti viso darželio radiatoriai 

naujais radiatoriais 

Parengtas projektas šalto vandens stovams 

tarp aukštų pakeisti ir  nuotekų sistemos 

rekonstrukcijai. 

5. Parengtas projektas darželio tvoros 

rekonstrukcijos darbams. 

6. Išasfaltuotas įvažiavimo takas (100 m
2
) 

Pasiektas minimalus lauktas rezultatas.  

išasfaltavome  (100 m
2
) įvažiavimo tako. Ši 

priemonė buvo  numatyta 2017 metais. 
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Tikslas įgyvendintas 80 %. 

Komentaras: Pasiektas minimalus lauktas rezultatas. Atsižvelgiant į Kauno miesto 

savivaldybės skirtas lėšas, vietoje šalto vandens vamzdynų keitimo, pasirinkome pakeisti visą 

darželio šildymo sistemą. Šalto vandens  ir nuotekų sistemos rekonstrukciją atidėjome 2017 

metams. Dėl ilgo tvoros rekonstrukcijos projekto derinimo su Kauno Kultūros paveldo 

departamento skyriumi, nespėjome atlikti tvoros rekonstrukcijos darbų, todėl šiuos darbus 

atidėjome 2017 metais. Papildomai išasfaltavome  (100 m
2
) įvažiavimo tako. Ši priemonė buvo  

numatyta 2017 metais. Tikslas įgyvendintas 80 %. 

 

15.2. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita. Į darželį priimame vaikus, atsižvelgdami į 

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 28-ojo punkto reikalavimus..  

Kiekvienais metais priimame naują 3 metų amžiaus vaikų grupę. Šiais metais 

priėmėme 18  trijų metų amžiaus vaikų, 1-ną 4 metų amžiaus vaiką, 1-ną 5 metų amžiaus ir 2-du 6 

metų priešmokyklinukus. Iš viso darželį lanko 73 vaikai. 

                     Pagal statistinę informaciją 2016-10-02 d. duomenimis į mūsų darželį nepateko 20 

vaikų, lyginant su praeitais metais (2015 m.-33 v.) 13 vaikų  mažiau. Nepateko 4 vaikai-3 metų, 14 

vaikų -4 metų, 2 vaikai-5 metų. Nepatekusių ir laukiančių vaikų skaičius nuolat mažėja. 

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

Į Darželį priimtų vaikų skaičius nekinta: 2015 metais priėmėmė 73 vaikus, 2016 ,metais priėmėme-

73 vaikus. 

15.2.2. Vidutinio vaikų skaičiaus grupėse kaita: Vaikų kaita grupėse kiekvienais mokslo metais 

būna nedidelė, dažniausiai vaikai išvyksta pasikeitus tėvelių gyvenamajai vietai. Darželio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse  2016 metais pasikeitė 3 vaikai. 

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 darželio 

priešmok

yklinio lopšelio darželio 

priešmokyk

linio lopšelio darželio 

priešmokyk

linio 

- 55 18 - - - --  - 
 

 

15.3. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos planas) 

8 lentelė 

Vaikai likę be tėvų globos - 

Vaikai iš socialiai remtinų šeimų 2 

Vaikai augantys nepilnose šeimose 2 
 

 

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

9 lentelė 

Pastatai (nurodyti 

adresus) Plotas (m
2
) 

Pastabos 

Trakų g.33, 

Kaunas 
596,45 

Darželio pastatas priskirtas III pastatų grupei.  

Kapitalinis remontas reikalingas pastato pamatams ir 

sienoms. 
 

Žemės panaudos sutartis 

Darželyje yra sudaryta  Valstybinės žemės panaudos sutartis 2008-11-14 Nr. M19/2008-36. 

 

Higienos pasas 

Leidimas -Higienos pasas galioja nuo 2014 metų gegužės 28 d. neribotam laikui. 
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Energijos vartojimo auditas 

2007 metais esame parengę Energetinį auditą ir investicinį bei Techninį projektus. Esame 

pasikeitę langus, duris, atsiremontavę stogą, šiluminį punktą ir šiais metais pakeitėme visus darželio 

radiatorius. Liko nepakeisti šalto vandens stovai tarp aukštų ir kanalizacijos vamzdynai. 

 

 15.5. Projektinė veikla  

15.5.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas 

10 lentelė 

 

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 

 

15.6.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai (įstaigos duomenys) 

 „Mes rūšiuojam“. Kasmet dalyvaujame Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų 

tvarkymo centro“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ projekte „Mes 

rūšiuojam“, kurio metu renkamos panaudotos nešiojamosios baterijos ir nebenaudojama elektros bei 

elektroninė įranga. 2016 metais projekto metu surinkome nedidelį kiekį atliekų ir gavome 21,66 

eurus, kuriuos panaudojome priemonėms meniniam ugdymui įsigyti. 

„Pienas vaikams“  

Siekdami pritraukti darželiui papildomų lėšų ir pagerinti vaikų maitinimo kokybę, kasmet 

dalyvaujame programoje ,,Pienas vaikams”, finansuojamoje Europos sąjungos lėšomis. Papildomai 

vaikai šiais metais buvo maitinami  pienu, plėšomais sūreliais, jogurtukais ir varškės sūreliais. 2016 

metais iš programos surinkome 1782,31 EUR, kuriuos panaudojome darbuotojų kvalifikacijai kelti 

ir virtuvės įrangai gerinti. 

 

UGDYMO PROJEKTAI 

Šalies mastu 

1. „Saulyčių“ grupės pedagogės parengė ir įgyvendino projektą „Mano miestas, Tavo miestas“ kartu 

su Ukmergės miesto lopšeliu darželiu „Šilelis“. Vaikai susipažino su miestu Ukmergė, išmoko daug 

naujų žodžių, atrado naujų draugų. 

Su užsienio šalimis 

1. Priešmokyklinukai kartu su auklėtoja Viktorija Karpovičiene dalyvavo projekte „Say hello 

to the World“ nuotoliniu būdu bendradarbiaudami su Kroatijos ir Slovėnijos vaikų 

darželiais.  

 

 

 

 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, Eur  

 
1 2 3 4 

Iš viso:    
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XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 

Metai Nuveikti darbai Rezultatai 

2014 

Pedagogai savo veiklose taikė 28 aktyviuosius ugdymo 

metodus,  parengė ir išleido metodinę priemonę 

pedagogams ,,Aktyvieji ugdymo metodai darželyje. 

Pasiektas maksimalus lauktas rezultatas.  

1.Taikomi aktyvieji ugdymo metodai 

paįvairino ugdymo organizavimo būdus 

ir padėjo daugiau vaikų įtraukti į 

ugdymo ir ugdymosi procesą. 

2. Suderinti darželio ir bendruomenės 

kvalifikacijos kėlimo poreikiai. 

Pedagogai siekia tobulinti kvalifikaciją 

informacinių technologijų srityje, anglų 

kalbos ir švenčių organizavimo srityse. 

3. 20% padidėjo informacijos 

perteikimas tėvams, visos grupės 

pradėjo naudoti elektroninį paštą. 

4. Pedagogai  patobulino 

bendradarbiavimo,kalbos ir 

kūrybiškumo kompetencijas. 

5.Papildomai surinkome lėšų 490 Lt.. 

6. Estetiška ir saugi darželio kiemo 

aplinka. Įrengta papildomai vietų vaikų 

žaidybinei veiklai. 
 

Parengta darželio pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

tvarka ir pedagogų tobulinimosi planai 3 metams. 

Organizuoti  4 kvalifikacijos tobulinimo seminarai. 

Tėvams informacija pedagoginėmis temomis pateikta  

stenduose 12 kartų, elektroniniu paštu 10 kartų, 

lankstinukuose 2, susirinkimų metu-kiekvienoje grupėje 

po 1 kartą. 

Pedagogai pateikė spaudai 2 kultūrinių renginių 

aprašus,  skaitė 2 pranešimus, 

internetiniuose puslapiuose patalpino vaikų kūrybinius 

darbus 2 parodoms ir 1  kūrybiškumo skatinimo 

konkursui.  
Išnuomota sporto salė 3 būreliams: tautinių šokių, 

karate, šachmatams.  

Iškirstos pasenusios obelys. Apgenėtas gluosnis. 

Atnaujinti kiemo želdiniai trijose vietose. Pakeistas 

smėlis visose smėlio dėžėse. 

 Prie kiekvienos smėlio dėžės pastatyta po suoliuką ir 

staliuką. Įsigytas naujas žaidimas ir pavėsinė. Ant 

pagrindinių vartelių įtaisytas skląstis. Įrengta lempa, 

apšviečianti laiptus. 

Išcementuoti dveji laiptai kieme. 

2015 

Ugdymo programos papildytos: 

„Kiškučių“gr.- programa „Zipio draugai“. 

„Saulyčių“gr.-integruotas etnokultūrinis ugdymas.  

„Nykštukų“ gr.-integruotas meno terapijos 

metodas.„Meškučių“gr.įgyvendintas projektas „Say 

hello to the World“. Specialistai taikė naujus ugdymo 

pratimus. 

Pasiektas maksimalus planuotas 

rezultatas.  

1. Ikimokyklinio ugdymo programa 

papildyta socialine programa „Zipio 

draugai“,  etnokultūros programos 

elementais ir terapijos metodu .  

Priešmokyklinėje grupėje praplėtėme 

pažinimo kompetenciją įgyvendinant 

tarptautinį projektą „Say hello to the 

World“. Specialistai ugdymo programas 

papildė „Pilates“ pratimais ir žaidimais 

rankų pirštams mankštinti. 

2. Atnaujintos grupių edukacinės 

aplinkos. Aplinkos papildytos 

edukacinėmis priemonėmis ant sienų,  

grindų, papildyti ugdymo centrai. 

Turinti geriausią edukacinę aplinką 

pripažinta priešmokyklinė „Meškučių“ 

grupė. 

3. pedagogai pagilino žinias 

organizuotame seminare „Vaikų 

turizmo renginių organizavimas“ , tėvai: 

„Stiprūs vaikų jausmai“, „Skaitymo 

nauda vaikams“. 4.Pedagogai įgijo 

kompetencijų parengiant kvalifikacijos 

Parengti grupių edukacinių aplinkų tobulinimo planai. 

 Atliktas darželio tarybos edukacinių aplinkų 

vertinimas. 

Geriausiai įvertinta grupė apdovanota prizu.  

Organizuotas 1 seminaras pedagogams ir 2 paskaitos 

ugdytinių tėvams. 

Pedagogai pravedė 2 seminarus Kauno miesto ir 

Druskininkų pedagogams. 

Parengė vieną straipsnį, skaitė du pranešimus ir 

parengė 3 stendinius pranešimus 

Atremontuota „Nykštukų“gr. 

Apdengti radiatoriai visose grupėse ir 2 radiatoriai 

darželio koridoriuje. Pakeistos 7 durys. 
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tobulinimo programą „Aktyvieji 

ugdymo metodai“ ,vedant   seminarus 

Kauno miesto ir Druskininkų 

pedagogams. Pedagogai parengė 

straipsnį „Kūrybinės inovacijos taikant 

mąstymo ugdymo metodus darželyje“, 

skaitė pranešimus: „Aktyvieji ugdymo 

metodai“, „Vaidybos elementų 

integravimas ugdomojoje veikloje“, 

parengė stendinius 

pranešimus:„Laimingas darželinukas 

kitaip“, „Aktyvioji veikla-ir darbas , ir 

,„Atradimo džiaugsmas“. 

5. Pilnai atremontavome  

„Nykštukų“grupę, 100% radiatorių 

grupėse apdengti naujomis  

apsauginėmis tvorelėmis . 

Atnaujintos visos darželio koridoriaus 

durys.  

2016 

Ugdymo turinio planavimas ir vertinimas remiasi 

naujausiais ugdymo planavimo dokumentais. Tai 

atsispindi pedagogių ugdymo ilgalaikiuose ir 

trumpalaikiuose planuose.  

1.Ugdomoji  veikla planuojama ir 

vertinama vadovaujantis   naujais  

ugdymo  dokumentais : ikimokyklinio 

ugdymo rekomendacijomis ir 

priešmokyklinio ugdymo programa. 

2. Grupių ugdomieji planai parengti 

projektiniu metodu.  

3.  Sukurtas ir pradėtas taikyti  vaikų 

ypatingų gebėjimų kalbai atpažinimo ir 

vertinimo tvarkos aprašas. Įvertinus 

vaikus, parengtos 2 individualios 

programos kalbai gabiems vaikams. 

Pagerėjo vaikų sakytinė kalba, išaugo 

pasitikėjimas savimi.  

4.Tęsiamas anglų kalbos projektas „Say 

Hello to the World“ 2016-2017 su 

Slovėnijos vaikų darželiu„Mlinček“, 

kuris padeda vaikams plėtoti pažinimo 

ir komunikacijos kompetencijas,o 

pedagogams gerina anglų kalbos 

kalbėjimo įgūdžius. 

5.Pedagogai pagerimo vaikų vertinimo 

kompetenciją taikydami vaikų 

stebėjimo metodą 

6.Pagerėjo pedagogų savianalizė. 90% 

pedagogų geba analizuoti savo veiklą ir 

išsikelti tobulinimosi prioritetus. 

7. Platusis auditas atliktas vadovaujantis 

„ Kauno miesto neformaliojo švietimo 

mokyklų veiklos kokybės išorinio 

vertinimo tvarkos aprašu“. Darželio 

giluminiame audite dalyvavo 100 % 

pedagogų ir 35 % tėvų.  

8. Sutelkėme darželio bendruomenę ir 

pagerinome higieninę aplinką 

Grupių metiniai ir savaitės planai parengti veiklas 

planuojant projektais. 

 

Parengtos 2 individualios programos rašytinei kalbai 

gabiems vaikams. 

 

Tęsiamas anglų kalbos projektas „Say Hello to the 

World“ 2016-2017. 

Pedagogai stebėjimo metodą geba taikyti kasdieninėje 

vaiko veikloje. 

 

Pedagogai geba analizuoti savo veiklą per vaikų 

pasiekimus ir jų pažangą. Tai atsispindi planavimo 

dokumentuose ir savianalizėse.  

 

Atliktas darželio platusis auditas remiantis Kauno 

miesto neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės 

išorinio vertinimo tvarkos aprašu įtraukiant pedagogus 

ir tėvus. 

Tėvelių pagalba pakeistas linoleumas nauju „Kiškučių“ 

gr. 

Savo jėgomis atremontuota „Kiškučių“ grupės 

virtuvėlės patalpa, pakeistos plytelės 

 

 Nupirkta nauja, visos bendruomenės išrinkta, laipynė 

darželio kieme 

 

Pakeisti karšto vandens vamzdžiai ir radiatoriai.  

 

Parengtas vandentiekio nuotekų paprastojo remonto 

projektas. 

 

 Parengtas tvoros remonto projektas. Pati tvora liko 

nepakeista 
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IŠVADOS: 

1. Vaikų ugdymo procesas praturtintas aktyviaisiais ugdymo metodais, naujomis programomis, 

mokymo būdais, projektine veikla. 

2. Pagerėjo vaikų ugdymo aplinkos grupėse ir darželio kieme. 

3. Pedagogai patobulino vaikų ugdomojo proceso planavimo, vertinimo ir asmeninio 

įsivertinimo kompetencijas. 

4. Pagerintos vaikų ugdymosi sąlygos Kiškučių“ grupėje. 

5. Pakeitę visus darželio radiatorius, sutaupėme 4360,27 eurus šildymo išlaidoms. (2015 m.-

13020,27 eur., 2016 m.-8660,0eur.) 

XVII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

(nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti) 

17.1.  Kaune bendradarbiaujame su 5 veiklos partneriais:  

1. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius. 

2. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija. 

3. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija. 

4. VšĮ Šeimos santykių institutas. 

5. Kauno Kolegija. 

 

17.2. Lietuvoje bendradarbiaujame su 1 veiklos partneriu:  

 Ukmergės lopšelis darželis „Šilelis“ 

17.3. Užsienyje  bendradarbiaujame su 1 veiklos partneriu 

Slovėnijos vaikų darželis „ Mlinček“ 

 

XVIII SKYRIUS 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 
 

(galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas),  kuri neaptarta ankstesniuose ataskaitos 

skyriuose) 

 

PROBLEMOS: 

1. Per mažai lėšų skiriama darželio pastato remontui. Remonto darbai vyksta lėtai ir daug metų. 

2. Auklėtojų ir dietistų trūkumas. Darbinamos studentės. 

3. Seminaruose pateikiama skirtinga medžiaga tuo pačiu klausimu. Nėra vienodo medžiagos 

išaiškinimo tarp skirtingų lektorių ar pateikiamos medžiagos seminare ir audituojančių institucijų. 

 
 

 

 

 

„Kiškučių“ grupės virtuvėlėje ir pačioje 

grupėje. 

9. Darželio kieme įsigijome naują 

laipynę vaikų žaidybinei veiklai. 

10.Atlikome karšto vandens vamzdynų 

remontą ir pakeitėme 100% darželio 

radiatorių. 

11. Parengėme 2 projektus  ateinančių 

metų remonto darbams atlikti. 
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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 

1,9 2,1 

Kritinio likvidumo 

koeficientas 
(trumpalaikis turtas – atsargos, 

išankstiniai apmokėjimai ir 

nebaigtos vykdyti sutartys) / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 

1,8 2,07 

Įsiskolinimo koeficientas mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

/ turtas, iš viso 
0,1 0,09 

Absoliutus likvidumo 

koeficientas 

pinigai ir pinigų ekvivalentai / 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
0,5 0,5 

SĄNAUDŲ LYGIO 

RODIKLIAI 
 

Veiklos sąnaudų dalis, 

tenkanti vienam 

pardavimų eurui, proc. 

veiklos sąnaudos / pajamos x 100 99,4 98,7 

Pagrindinės veiklos 

pajamų ir sąnaudų 

santykis, koef. 

(pajamos už suteiktas paslaugas, 

parduotas prekes + finansavimo 

pajamos) / (veiklos sąnaudos + 

suteiktų paslaugų, parduotų prekių 

savikaina) 

1 1 

EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 
 

Pajamos, tenkančios 

vienam darbuotojui, tūkst. 

Eur 

pajamos / darbuotojų skaičius 9,7 9,8 

Apyvartinio kapitalo 

apyvartumo koeficientas 
pajamos / (trumpalaikis turtas – 

trumpalaikiai įsipareigojimai) 
36 23 

VEIKLOS EFEKTYVUMO 

RODIKLIAI 
 

Su darbo santykiais 

susijusios sąnaudos, 

tenkančios vienam 

darbuotojui, tūkst. Eur 

su darbo santykiais susijusios 

sąnaudos / darbuotojų skaičius 
7,2 7,7 

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 
1,3 1,6 

Darbuotojų skaičius, 

tenkantis aukščiausiojo 

lygio vadovui, žm.  

darbuotojų skaičius / aukščiausiojo 

lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. 

finansininkas, vadovo pavaduotojai, 

direkcijų, tarnybų, departamentų ir 

pan. vadovai) skaičius 

7 7 

 

Įstaigos direktorius (vadovas)              ____________                  __________________ 
(parašas)   (vardas ir pavardė) 
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                                                                                        1 priedas  

  

PATVIRTINTA  

             Kauno vaikų darželio  „Raudonkepuraitė“ 

Direktoriaus 2017-03-01 įsakymu Nr.V-18                            

 

ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA 

 

 
 

         

                         

 
 

 

         

                                                                                                     
                                                                                                                                                   

                                              
                                                              

                                                                

                                                                  

                                                                   

                                                                              

                                                                                                                                           

       

        
               

        
                                                                                 

                      

    

PAVADUOTOJAS ŪKIO REIKALAMS 

   

DIREKTORIUS 

PAVADUOTOJAS UGDYMUI      

Vyriausias buhalteris 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas   

Dietistas  

Raštvedys 

Archyvaras 

Sandėlininkas 

Patalynės prižiūrėtojas 

Virėjas 

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) 

mokytojas 

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas 

Logopedas 

Meninio ugdymo mokytojas  
Logopedas 

Auklėtojo padėjėjas 

Einamojo remonto darbininkas 

Pagalbinis virtuvės darbininkas 

Valytojas 

Budėtojas 

Kiemsargis 
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