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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VILNELĖ“
2013 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. ĮVADAS
1. Kauno lopšelį-darželį ,,Vilnelė“ lanko 132 vaikai. Pagal normatyvus nustatyta 115
vietų.
Vidutinis sąrašinis vaikų skaičius 2012 metais – 124 vaikai, lankomumas – 77%. Didžioji
dalis vaikų iš šeimų gyvenančių Vilijampolės mikrorajone, t.y. 70 %. Kiti 30 % ugdytinių iš kitų
Kauno mikrorajonų.
Didelį vaikų skaičių grupėse sąlygoja įstaigos geografinė padėtis, mikrorajono poreikiai
(aplink gyvena jaunos šeimos) ir tai, kad esame gerai vertinami Vilijampolės mikrorajono
ikimokyklinių įstaigų tarpe.
Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2009 m. spalio 15 d. Nr. 35-649
įsakymas, atsižvelgiant į grupių patalpų dydį, leidžia nurodytą vietų skaičių padidinti 25 vietomis.
Šiuo metu lopšelio grupėje – 18 vaikų, darželio grupėse – 92 vaikai, priešmokyklinėje – 22 vaikai.
Lyginant su 2011 metais, bendras lankančių vaikų skaičių liko stabilus. Įstaigą vidutiniškai lanko
102 vaikai.
Laukiančių eilėje – 62 vaikai. Lyginant šiuos duomenis su kitų seniūnijos ikimokyklinių
įstaigų duomenimis galime teigti, kad esame gerai vertinami, populiarūs ikimokyklinių įstaigų
tarpe.
Įstaigos socialinis kontekstas. Lopšelyje-darželyje ,,Vilnelė” veikia 6 grupės: viena lopšelio
grupė, viena – priešmokyklinio ugdymo, keturios - ikimokyklinio amžiaus grupės. Penkios grupės
dirba 10,5 val., viena – 12 val.
Remiantis 2012 m. gruodžio mėn. duomenų analize
- 11 vaikų auga šeimose, kuriose tėvai augina tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų;
- 5 vaikai auga šeimose, kuriose vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigoje dieninio skyriaus forma;
- 1 vaikas auga šeimoje, kurioje yra tik vienas iš tėvų, o kitas yra miręs;
- 3 vaikai auga šeimose, kuriose tėvų vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra
mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
- 1 vaikas serga epilepsija.
100% atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo
programas, išlaikymą lengvata priklauso 10-čiai vaikų, nes vaikai auga šeimose, gaunančiose
socialines pašalpas.
50% atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo
programas išlaikymą (šeimos gauna mažas pajamas), lengvata priklauso 21-am vaikui:
2012 m. spalio mėn. Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų
skyriaus sprendimu nuo 2012-09-18 1-am priešmokyklinio amžiaus vaikui buvo paskirti
nemokami pietūs.
Nors įstaigos socialinis kontekstas įvairus, tačiau visos šeimos geba tenkinti vaikų
socialinius poreikius, aprūpinti juos būtiniausiomis reikmėmis. Mokesčio už ikimokyklinę įstaiga
lengvata naudojasi 32 šeimos. Tai sudaro apie 24 proc. nuo bendro vaikų skaičiaus.
Įstaigoje 0,5 etato dirba socialinis pedagogas.

Lopšelyje-darželyje teikiamos sportinių šokių papildomo ugdymo paslaugos pagal
sudarytą sutartį nuomojant salę.
Vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimus – 30. Vaikų, turinčių judesio ir
padėties sutrikimus – 25. Tai sudaro 41 proc. bendro vaikų skaičiaus. Vaikams su spec. poreikiais
pagalbą teikia logopedė ir kūno kultūros pedagogė.
2. Lopšelyje-darželyje ,,Vilnelė“ dirba 15 pedagogų (du pedagogai yra vaiko auginimo
atostogose): 7 pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą, 8 – aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. 2012
m. trys auklėtojos ir muzikos pedagogė įgijo mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Šiuo
metu 6 pedagogai turi metodininko, 6 – vyresniosios auklėtojos, 3 – auklėtojos kvalifikacines
kategorijas. Visos pedagogės turi pedagogo kvalifikaciją.
3. Žemės panaudos sutartis nesudaryta.
4. Higienos paso galiojimo laikas iki 2014 m. vasario 5 d.
5. Energetinis auditas atliktas 2005 metais.
II. 2011 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
2.1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija
Numatyti finansiniai prioritetai 2012 metams realizuoti 70 proc, nes buvo tęsiama lėšų
taupymo programa ir atsižvelgta tik į būtiniausius poreikius.
Buvo numatyti šie lėšų panaudojimo prioritetai:
- įsigyti priemonių vaikų tyrinėjimų, eksperimentavimo įgūdžių ugdymui 1,5 tūkst. litų iš SPEC
programos lėšų;
- mokytojų gebėjimo reflektuoti kvalifikacijos renginiams, literatūrai;
- naujo miegamojo įrengimui.
Pirmojo prioriteto realizavimui panaudota 1683 litų iš valstybinių funkcijų vykdymo
programos lėšų. Įsigyta priemonės vaikų tiriamajai, darbinei, kūrybinei veiklai, literatūros ir
žaislų vaikų žaidimams lauke.
Antrajam prioritetui įvykdyti specialiųjų planuotų lėšų negauta, tačiau tikslo
įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas 4200 Lt. iš 2 % GPM. Tėvų pagalba atliktas miegamojo
remontas. Patalynei, lovytėms ir kt. inventoriui panaudotos savivaldybės – 3600 Lt. ir 1200 Lt. –
SPEC lėšos.
Finansinių išteklių gavimo ir panaudojimo analizė pagal atskirus finansavimo šaltinius
(gyventojų 2 proc. paramos ir labdaros lėšos, valstybinių funkcijų vykdymo programos lėšos ir
kt.) pateikiama lentelėje:

Finansavimo
šaltinis
Valstybinių
funkcijų
vykdymo
programa

Skirta lėšų
(tūkst.Lt.)
303,2

Panaudota
(tūkst.Lt.)
303,2

Finansinių lėšų realizacija
(tūkst.Lt.)
Visas gautas lėšas įsisavinome:
atlyginimams – 223,7;
sodrai – 69,4;
įsigyti vadovėliai – 0,5;
pedagogų kvalifikacijai – 1,8;
pažintinei ugdytinių veiklai – 0,6;
žaislams, ugdymo priemonėms – 6,5;
lauko sporto inventoriui – 0,7;

Savivaldybės
lėšos

681,8

681,8

Atlyginimams ir paslaugoms – 642,8;
medikamentams – 0,1;
minkštam inventoriui (patalynė, rankšluosčiai) –
2,6;
spaudiniams – 0,4;
smulkiems grupių remonto darbams
(statybinėms medžiagoms) -0,6;
higienos priemonėms, žaislams ir kt. prekėms –
1,4;
kvalifikacijai – 0,1;
remonto darbams – 3,3;
mitybai – 27,0;
kompiuterinei programinei įrangai – 3,5.

2 % gyventojų
pajamų lėšos
2012-01-02

Likutis
2012-01-01
9,9
gauta už
2011 m.
5,7
7,2

10,1

žaislams, kt. prekėms – 1,8;
minkšto inventoriaus įsigijimas – 2,0;
kito inventoriaus ir kt.prekių įsigijimas – 6,3.

Specialiosios
lėšos

6,9
Neišnaudotų
lėšų likutis
(0,3) perkeltas
2012 metus

minkštam inventoriui – 0,4;
priemonėms grupių remontui – 1,2;
ūkiniam inventoriui ir kt. – 2,4;
kanceliarinėms prekėms – 0,2;
ilgalaikio turto remontui – 3,0;

Įstaigos aplinka turi būti saugi ir estetiška tiek vaikams, tiek joje dirbantiems
darbuotojams. Trūkstant lėšų, svarbu numatyti darbų pasirinkimo ir lėšų paskirstymo prioritetus.
Pirmiausia ateinančių metų laikotarpyje įstaigoje planuojame užbaigti laidų instaliacijos,
įžeminimo ir naujai įrengto miegamojo apšvietimo darbus. Taip pat sutvarkyti apšvietimą darželio
koridoriuose. Šiems darbams atlikti bus prašoma lėšų iš savivaldybės ir ieškosime rėmėjų.
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2012 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis).

2.2.

Įrenginiai

Šilumos punktas

Šildymo sistema

Vandentiekio
sistema

Kanalizacijos
sistema

Elektros instaliacija

Elektros skydinės

Šviestuvai

P - 40

AK - 70

K - 80

AK - 100

K - 60

K - 70

K - 90

P - 30

Grindys
P - 20

Uždaros kabinos

Vidaus durys
P - 40

K - 20

Lubos
P - 40

Patalpos

Vidinės sienos
P -50

K - 50

Lauko durys
AK - 90

Įrenginiai

Langai
Ak - 100

Elektros
sistema

AB - 60

Stogas
P - 30

Vandentie
kis,
kanalizacij
a

Patalpos

Išorinės sienos
K - 100

Tualetai

Šildyma
s,
vėdinim
as

P - 90

Pamatai
K - 100

Maisto
ruošima
s

Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas:

Komentarai

Santrumpos: NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK –
atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas paprastasis remontas.
1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus.
2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo statybos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Statinio dalių ir inžinierinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos
higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar
rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą.
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2.3.

Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus

Tikslas

1. Pagerinti 5-7 m.
vaikų tyrinėjimo,
eksperimentavimo
įgūdžius, skatinant
darbinę-kūrybinę
veiklą bei kitus į
vaiką orientuoto
ugdymo metodus.

Minimalus
lauktas 2012 m.
rezultatas
Didžioji dalis 5-7
m. vaikų įgys
naujų tyrinėjimo,
eksperimentavimo
įgūdžių.

2012 m. įstaigos pasiektas realus
rezultatas
Apibendrinti rezultatai parodė,
kad 86 % 4-5 m., 91,5 % 5-6 m.
ir 92 % 6-7 m. vaikų tyrinėjimo,
eksperimentavimo gebėjimai
buvo įvertinti teigiamai (puikiai,
labai gerai ir gerai). Puikiai buvo
įvertinti 28 % 4-5 m., 41 % 5-6
m. ir 51 % 6-7 m. vaikų
gebėjimai. Labai gerai buvo
įvertinti 28 % 4-5 m., 34 % 5-6
m. ir 25 % 6-7 m. vaikų
gebėjimai. Gerai buvo įvertinti
30 % 4-5 m., 16 % 5-6 m. ir 18
% 6-7 m. vaikų gebėjimai.
Patenkinamai buvo įvertinti 14
% 4-5 m., 8,5 % 5-6 m. ir 8 %
6-7 m. vaikų gebėjimai.
Priemonėms vaikų tiriamajai,
darbinei, kūrybinei veiklai iš
MK buvo išleista 1683 Lt.
Įrengtas naujas miegamasis,
atitinkantis higienos normas.
Įsigytas visas reikiamas
inventorius (lovos, patalynė,
čiužiniai ir kt.).
Baigta ,,Delfinų“ grupės
prausyklos renovacija.

Maksimalus
lauktas 2012 m.
rezultatas
Beveik visi 5-7
m. vaikai įgys
naujų tyrinėjimo,
eksperimentavimo
įgūdžių.

Bus įrengtas
Visi miegamieji ir
2. Tęsti sąlygų
naujas
prausyklosgerinimą vaikų
miegamasis,
tualetai bus
fiziologiniams
estetiški ir atitiks
poreikiams tenkinti, atitinkantis
higienos normas.
higienos normas.
įrengiant naują
miegamąjį
(uždarytos grupės
patalpoje) ir
baigiant prausyklų
renovaciją,
racionaliai
naudojant 2%
GPM, savivaldybės,
turto priežiūros ir
remonto programos
lėšas.
Komentaras: Įrengus naują miegamąjį, nepakako lėšų apšvietimo atnaujinimui
2.4.

Plačiojo įsivertinimo išvados

Privalumai

Trūkumai

1.1.5. , 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,
3.1.1., 6.2.1., 6.2.2.

1.3.1., 2.2.1., 2.2.2., 4.2.2.,
5.3.1.

Tobulinti pasirinkti mokyklos
veiklos aspektai
2.2.1., 2.2.2., 4.2.2.
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2.5.

Giluminio įsivertinimo išvados

2012 m. buvo atliktas 2 srities (Vaiko ugdymas ir ugdymas(is) veiklos rodiklio 2.2.
(Ugdymo(si) turinio ir procesų planavimas) auditas. Jo rezultatai parodė, kad planavimas yra
pakankamai nuoseklus, orientuotas į įstaigos veiklos plano tikslus, ugdytinių amžių. Tačiau
grupių planai nepakankamai lankstūs ir integralūs, nes į ugdymo turinio planavimą neįtraukiami
kiti bendruomenės nariai. Kasdieninės ugdomosios veiklos planavimas yra teminis, numatomos
priemonės visos grupės veiklai, vieno vaiko ar grupelių veiklai. Savaitės planas analizuojamas,
kartais refleksijos rezultatai panaudojami tolesniam planavimui. Galime teigti, kad planai iš
dalies atliepia individualius vaikų ugdimosi poreikius, nes tik retais atvejais juose numatomos
priemonės gabių vaikų ugdymui, jų ugdimosi rezultatų pristatymui ar sklaidai.
Remiantis giluminio audito rezultatais, nutarta tobulinti planavimo modelį, orientuojant
grupių ilgalaikius ir trumpalaikius planus į konkrečias vaikų veiksenas, gabių vaikų ugdymą.
Numatytos auklėtojų ir specialistų bendradarbiavimo perspektyvos, planuojant ugdymo turinį.
2.6. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų,
kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados
Kauno lopšelio-darželio ,,Vilnelė“ veikloje pažeidimų nenustatyta. Viešieji pirkimai ir
ataskaitos registruojami ir vykdomi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Atsižvelgėme į siūlymą rengti detalesnes finansines ataskaitas. Rengdami 2013 metų veiklos
planą nurodėme ne tik finansavimo šaltinį, bet ir preliminarias sumas darbams atlikti, ypač
planuojant gauti lėšų iš savivaldybės biudžeto.
3. 2013 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
2013 m. veiklos planas yra neatsiejama 2013-2015 m. strateginio plano dalis, o plano 1asis tikslas yra vienas iš strateginio plano uždavinių. Siekdami į vaiką orientuoto ugdymo,
privalome sudaryti sąlygas gabiems vaikams ugdytis prigimtinius gebėjimus, jų pasiekimus
pristatyti įstaigos ir miesto bendruomenei. Vaikų muzikiniai gabumai išryškėja jau ankstyvajame
amžiuje, o ikimokykliniais metais jie gali būti kryptingai plėtojami. Iki šiol nebuvome atlikę
muzikai gabių vaikų analizės, gabūs vaikai gaudavo papildomą muzikinį ugdymą tik pavieniais
atvejais – rengiantis tam tikroms šventėms, pasirodymams.
Plačiojo audito rezultatai parodė, kad daugiau dėmesio turėtume skirti vaiko asmeninės
raiškos tenkinimui. Giluminis 2 srities 2.2. rodiklio auditas parodė, kad kasdieninės ugdomosios
veiklos planavimas orientuotas į visos grupės veiklą, todėl ugdomoji veikla tik iš dalies atliepia
individualius vaikų ugdymo(si) poreikius ir gebėjimus, menkai orientuota į gabių vaikų ugdymą.
Remiantis šiais rezultatais, sukūrėme naują ugdomosios veiklos planavimo modelį, kuris yra
orientuotas į konkrečias vaikų veiksenas. Tikimės, kad toks planavimas padės individualizuoti
ugdymą, sudarant sąlygas gabių vaikų saviraiškai.
Už VFVP lėšas ketiname įsigyti priemonių muzikinei bei kitai vaikų kūrybinei veiklai,
praplėsti ugdymą už įstaigos ribų, organizuodami edukacines išvykas.
Vadovaudamiesi LR higienos norma HN 75:2010, tęsime patalpų apšvietimo
atnaujinimą, visuose koridoriukuose bus atliktas remontas, atnaujintas interjeras ir pakeistas
apšvietimas. Tikslui įgyvendinti planuojame gauti 1700 Lt. savivaldybės lėšų, 1200 SPEC lėšų ir
skirti 1200. Lt. iš 2 % gyventojų pajamų mokesčio.
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4. VEIKLOS TURINYS
1 tikslas – Tobulinti muzikai gabių vaikų ugdymą, sudarant sąlygas vaikų individualių
gebėjimų sklaidai ir saviraiškai.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Kryptingos muzikinės veiklos
pagalba bus atskleisti
muzikalių vaikų gebėjimai ir
sudarytos sąlygos šių gebėjimų
tobulinimui bei sklaidai.

Didžioji dalis 3-7 m. muzikai
gabių vaikų gaus papildomą
muzikinį ugdymą.

Laukiami maksimalūs
rezultatai
Visi 3-7 metų muzikai
gabūs vaikai gaus
papildomą muzikinį
ugdymą.

Priemonės
Eil.
Priemonės
Nr.
pavadinimas
1.
Muzikai gabių
vaikų atranka
2.

3.

4.

5.

Mokytojų tarybos
posėdis dėl muzikai
gabių vaikų
ugdymo programos
Muzikai gabių
vaikų papildomo
ugdymo programos
parengimas
Muzikai gabių
vaikų ugdymo
grupių sudarymas
Muzikinė-pažintinė
veikla už įstaigos
ribų

6.

Muzikos priemonių
įsigijimas

7.

Talentų šventė

8.

Metodinė tarybos
posėdis „Gabių
vaikų ugdymas ir
pasiekimai”

Atsakingi
vykdytojai
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktorius

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
Ištekliai
terminas
2013 m.
Muzikos
1 mėn.
pedagogė,
auklėtojos
2013 m.
Mokytojų
1 mėn.
taryba

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2013 m.
2 mėn.

Muzikos
pedagogė,
auklėtojos

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus J.Naujalio
pavaduotoja muzikos
ugdymui
gimnazija,
P.Stulgos
tautinės
muzikos instr.
muziejus,
Kauno
tautinės
kultūros
centras
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Metodinės
tarybos
pirmininkas

2013 m.
2 mėn.

Muzikos
pedagogė

2013 m.

VFVP lėšos
300 Lt.

2012 m.
6 mėn.

VFVP lėšos
900 Lt.

2013 m. 6
mėn.

VFVP lėšos
200 Lt.

2010 m.
6 mėn.

Metodinė
taryba

Pastabos
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9.

10.

11.

Paskaita tėvams
„Gabių vaikų
ugdymas“
Ugdomasis
inspektavimas
„Ugdymo proceso
individualizavimas“
Muzikai gabių
vaikų parengimas
miesto šventėms,
konkursams

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Mokytojų tarybos
posėdis „1-ojo
veiklos plano tikslo
įgyvendinimas”

Direktorius

Muzikos
pedagogė

2013 m.
9 mėn.

Muzikos
pedagogė,
auklėtoja

2012 m.
10 mėn.

Kauno
2013 m.
ikimokyklinių
įstaigų
muzikos
mokytojų
draugija
2013 m.
12 mėn.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2 tikslas – Gerinti įstaigos estetinį vaizdą, atnaujinant koridoriukų interjerą ir apšvietimą,
naudojant 2% GPM, savivaldybės, turto priežiūros ir remonto programos lėšas.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Atnaujinus mažųjų koridorių
interjerą, pagerės estetinis
vaizdas, padidės apšvietimas.

Bus atliktas vieno koridoriuko
remontas ir pakeistas
apšvietimas.

Laukiami maksimalūs
rezultatai
Visuose koridoriukuose
bus atliktas remontas,
atnaujintas interjeras ir
pakeistas apšvietimas

Priemonės
Eil.
Priemonės
Nr.
pavadinimas
1
Projekto
parengimas
2.
Sąmatos
sudarymas
3.
Lubų remontas
dailylentėmis
4.

5.

6.

7.

Elektros
instaliacijos
atnaujinimas,
lempų keitimas
Sienų remontas
ir apdaila
Grindų klojimas
plytelėmis ir
apdaila
Interjero detalių
vaikiškais
motyvais

Atsakingi
vykdytojai
Direktorius
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
terminas
2013 m.
1 mėn.
2013 m.
1 mėn.
2013 m.
6 mėn.
2013 m.
6 mėn.

2013 m.
7 mėn.
2013 m.
7 mėn.
2013 m.
8 mėn.

Ištekliai

2% GPM
lėšos
800 Lt,
Savivaldybės
lėšos
1000 Lt.
Savivaldybės
lėšos
700 Lt.
SPEC lėšos
1200 Lt.
2% GPM
Lėšos
200 Lt..

Pastabos

9

8

įsigijimas
Pakeisti naujai
įrengto
miegamojo
apšvietimą

Direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

2013 m.
7 mėn.

300 l t.
2% GPM

5. ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA
Kas atsiskaito ir
informuoja

Kam atsiskaitoma ar
informuojama

Direktorius

Kauno miesto savivaldybei

Direktorius

Įstaigos tarybai, mokytojų tarybai
· dėl 2012 m. įstaigos veiklos
tarpinių rezultatų;
· dėl veiklos programos
įgyvendinimo;
· dėl finansinių lėšų panaudojimo.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Direktorei dėl ugdymo kokybės
tobulinimo ir ugdymo lėšų
panaudojimo.
Mokytojų tarybos posėdyje dėl
veiklos programos 1-ojo tikslo
įgyvendinimo.
Direktorei dėl veiklos programos 2ojo tikslo įgyvendinimo
Dėl 2 proc. lėšų ir SPEC lėšų
panaudojimo
Įstaigos tarybai, bendruomenei

Direktoriaus
pavaduotoja ūkiui
Audito grupės
pirmininkas
Mokytojai
Vaiko gerovės
komisijos
pirmininkas
Vyr. buhalterė

Direktorės pavaduotojai ugdymui
dėl savianalizės rezultatų
Mokytojų tarybai dėl Vaiko gerovės
komisijos veiklos
Direktorei dėl sąmatų vykdymo

Atsiskaitymo ir
informavimo
forma
Vadovo veiklos
ataskaita
Pranešimai,
Stendinis
pranešimas

Pranešimas

Įvykdymo
terminas
2013 m.
1 mėn.
2013 m.
6 mėn.
12 mėn.

2013 m.
12 mėn.
2013 m.
5 mėn.

Pranešimas

2013 m.
12 mėn.

Giluminio audito
ataskaita
Veiklos ataskaita

2013 m.
11 mėn.
2013 m.
8 mėn.
2013 m.
12 mėn.

Pranešimas

Ataskaita

2013 m.
kas ketvirtį

Direktorius

Virginija Vorobjovienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lijana Vadopalienė

PRITARTA
Lopšelio-darželio ,,Vilnelė“ tarybos
2012 m. gruodžio mėn. 18 d.
posėdžio Nr.5 protokolu

