Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“
savivaldybės biudžetinė įstaiga
(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą)

2016 METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos juridinis adresas: K. Baršausko g. 84, Kaunas
1.2. Telefono Nr.: 8-37 45 14 26
1.3. El. pašto adresas: saltinelisvd@gmail.com
1.4. Interneto svetainė: www.saltinelis_vd.lt
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS
2.1. Įstaigos veiklos tikslas(-ai):teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir
priešmokyklinį ugdymą taikant Valdorfo pedagogiką.
2.2 Įstaigos veiklos pobūdis: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.
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
3.2. Įstaigos įsteigimo metai: 1961 m. gruodžio 29 d.
IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ
(pildo tik viešosios įstaigos)

4.1. Įstaigos dalininkai:
4.2. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

2
4.3. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
V SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS
STRUKTŪROS SCHEMA
5.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus
1 lentelė
Etatų skaičius

Mokytojų skaičius

Administracija
(direktorius ir
pavaduotojai)

Kiti
darbuotojai
(spec.
pedagogas,
socialinis,
psichologas ir
kt.)

Pagalbinis/
techninis
personalas

2,5

0,23

14

Laisvi
etatai

Iš viso
etatų
(pagal
etatų
sąrašą 0101)

27,41

Atestuotų
mokytojų

7

Vyr.
mokytojų

4

Mokytojų
metodininkų

2

Mokytojų
ekspertų

1

Iš viso
mokytojų

12

(prašome užpildyti visus langelius, visuose stulpeliuose)

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)

Vadovų kvalifikacijos kėlimas:
Kas dalyvavo

Kada
dalyvavo

Kokia įstaiga organizavo

Kvalifikacijos kėlimo
programos (kursų)
pavadinimas, trukmė

Direktorė
Audra
Liaudanskienė

2016 m.
vasario 12
– 14 d.

Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Kauno Pedagogų kvalifikacijos
centras

Organizavo tarptautinį tęstinių
studijų Valdorfo pedagogikos
auklėtojos(-o) kvalifikacijai
įgyti pirmąją sesiją.

2016-0218

2016 m.
vasario 17
d.
2016-0224

Psichologinio Konsultavimo
grupė
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras

2016-0323

Psichologinio konsultavimo grupė

2016-0421

Lazdijų švietimo centras

2016 m.
gegužės 13
d.

Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras

12 val. kursai „NLP
(neurolingvistinio
programavimo) metodų ir
technikų taikymas vadyboje,
pedagogikoje,
tarpasmeniniame bendravime“
2 ak. val. seminaras
„Kūrybiškumas ugdymo
procese“
5 val. seminaras „Pagalbos
galimybės mokiniams,
turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių“
8 ak. val. seminaras
„Sąmoningos tėvystės
skatinimas ugdymo įstaigos
bendruomenėje“
8 ak. val. seminaras „Darbo
santykiai švietimo įstaigose –
nuo darbuotojų priėmimo iki
atleidimo“
12 akad. val. seminare –
edukacinėje išvykoje (Latvija)
„Mokymosi aplinkų kūrimas,
modernizavimas mokinių

Pažymėjimo(ų) Nr.
Nr.
01

Data

2016-02
12-14

SV280

2016-0218

PKG160146
V730

2016-0217

PKG160224

2016-0323

2244
9

2016-0421

GA0710

2016-0513

2016-0224

3
2016-05
23-24

Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras

2016 m.
liepos 1-2
d.

UAB „KIVEDA“

2016-06
06-10

Vokietijos Miuncheno
priemiesčio Grosshadern
Valdorfo mokytojų draugija
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras

2016 m.
rugpjūčio1
9-21 d.

2016-0917

2016-09
20-25

Švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centras, žaliosios
edukacines erdvės

2016-1013
2016-1026

Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras
Švietimo ir mokslo ministerija,
specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras, Mykolo
Romerio universitetas

2016 m.
lapkričio18
-20 d.

Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Kauno kolegija

2016-1129

2016-1202

Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras

pasiekimų pažangai užtikrinti
Latvijos ugdymo įstaigose“
16 val. praktiniai mokymai
„Vesk vaiką link sėkmės
(Coach Your Child to
Success) II dalis“
10 val. edukacinė programa
„Ugdymosi aplinkų kūrimo ir
bendradarbiavimo su šeima
patirtis Rygos Valdorfo
darželiuose“
Trumpalaikė 5 dienų stažuotė

V7129

2016-0524

1615

2016-07
01-02

2016-06
06-10

Organizavo 18 val. tęstinių
studijų Valdorfo pedagogikos
auklėtojos(-o) kvalifikacijai
įgyti trečiąjį seminarą
„Žmonijos vystymasis –
sąmonės vystymasis.
Septynmečių teorija“

Nr.
03

2016-08
19-21

5 val. baigiamoji konferencija,
tarptautinio projekto „The
Feuerstein method
implementation in school
activities (Feuersteino metodo
protaikymas mokyklos
veiklose)
36 akad. val. mokymai
Austrijoje „Lietuvos ugdymo
įstaigų edukacinių erdvių
kokybės gerinimo prielaidos,
remiantis Austrijos
visuomenės švietimo
institucijų ir viešųjų
edukacinių erdvių patirtimi“
6 ak. val. seminaras „Švietimo
įstaigų finansų valdymas“
6 val. mokslinė praktinė
konferencija „Pagalba
vaikams ir jų šeimoms
savivaldybėse: iššūkiai ir
galimybės“
Organizavo tęstinių studijų
Valdorfo pedagogikos
auklėtojos(-o) kvalifikacijai
įgyti ketvirtąjį seminarą
„Antroposofinė 12-os pojūčių
teorija“

V7315

2016-0922

14

2016-0925

GA1058
V7722

2016-1013
2016-1026

Nr.
04

2016-11
18-20

D16297

2016-1129

PA908

2016-1202

Vedė teorinius – praktinius
mokymus „Valdorfo
pedagogikos filosofiniai
aspektai ir praktinė veikla“
Parengė kvalifikacijos
tobulinimo programą
„Netradicinės ugdymo
aplinkos įtaka vaikų
kūrybiškumo ir kompetencijų
lavinimui M. Montessori ir R.
Šteinerio (Valdorfo)
darželiuose“

4

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
Jūratė
Tatolytė

2016-1201

Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras

2016-1221

Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras

2016-1220

Psichologinio Konsultavimo
Grupė

2016 m.
kovo 1 d. –
gegužės 26
d.
2016-06
06-10

Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras

64 akad. val. praktinis kursas
„Mokytojas – koučingo
specialistas“

Vokietijos Miuncheno
priemiesčio Grosshadern
Valdorfo mokytojų draugija
UAB „KIVEDA“

Trumpalaikė 5 dienų stažuotė

2016 m.
liepos 1-2
d.

2016 m.
rugpjūčio1
9-21 d.

2016-1103
2016 m.
lapkričio18
-20 d.

2016-1220

Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Lietuvos edukologijos
universitetas gamtos, matematikos
ir technologijų fakultetas
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
Grupė

8 val. seminaras „Smurtas
artimoje aplinkoje:
atpažinimas ir pagalbos
vaikams galimybės
mokykloje“
8 val. seminaras „Vaikų
specialiųjų ugdymosi poreikių
vertinimo, jų ugdymo ir
socializacijos dermė“
2 ak. val. seminaras „Mano
įstaiga – tai aš“

V71135

2016-1201

V71160

2016-1220

PKG160467
GA0782

2016-1220
2016-0526

2016-06
06-10

10 val. edukacinė programa
„Ugdymosi aplinkų kūrimo ir
bendradarbiavimo su šeima
patirtis Rygos Valdorfo
darželiuose“
Organizavo 18 val. tęstinių
studijų Valdorfo pedagogikos
auklėtojos(-o) kvalifikacijai
įgyti trečiąjį seminarą
„Žmonijos vystymasis –
sąmonės vystymasis.
Septynmečių teorija“

1624

8 val. forumas „Vaiko
emocinių ir socialinių įgūdžių
auginimas“
Organizavo tęstinių studijų
Valdorfo pedagogikos
auklėtojos(-o) kvalifikacijai
įgyti ketvirtąjį seminarą
„Antroposofinė 12-os pojūčių
teorija“

16-44

2 ak. val. seminaras „Mano
įstaiga – tai aš“

PKG160469

2016-07
01-02

2016-08
19-21

2016-1103
2016-11
18-20

2016-1220

Pedagogių kvalifikacijos kėlimas:
Kas dalyvavo

Kada
dalyvavo

Kokia įstaiga organizavo

Ingrida
Zaleckienė

2016 m.
vasario 12
– 14 d.

Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų

2016 m.
vasario 12
– 14 d.

Kvalifikacijos kėlimo
programos (kursų)
trukmė
10,5 val.

12 val.

Pažymėjimo(-ų) Nr.

Data

2016-02
12-14

2016-02
12-14

5
2016 m.
vasario 17
d.
2016 m.
gegužės 13
d.
2016-06
06-10
2016 m.
liepos 1-2
d.
2016 m.
rugpjūčio1
9-21 d.

2016 m.
lapkričio18
-20 d.

Milda
Bružaitė

Ilona
Babachinienė

2016-1220
2016-0222
2016 m.
lapkričio18
-20 d.

2016-1220
2016-1230
2016 m.
vasario 12
– 14 d.

2016 m.
vasario 17
d.
2016 m.
gegužės
23-24 d.
2016 m.
liepos 1-2
d.

fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
grupė

2 ak. val.

PKG-161054

2016-0217

Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras

12 akad. val.

GA-0712

2016-0513

Vokietijos Miuncheno
priemiesčio Valdorfo darželyje
„Pasing in der Blumenau“
UAB „KIVEDA“

Trumpalaikė 5 dienų
stažuotė

Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
Grupė
Konsultacinis ikimokyklinės
Valdorfo pedagogikos centras
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
Grupė
Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
grupė

18 val.

2016-08
19-21

18 val.

2016-11
18-20

10 val.

2 ak. val.

2016-06
06-10
1613

2016-07
01-02

PKG-160476
495

2016-1220
2016-0222
2016-11
18-20

PKG-160477
AA-2504

2016-1220
2016-1230
2016-02
12-14

2 ak. val.

PKG-160147

2016-0217

Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras

16 val.

V7-127

2016-0524

UAB „KIVEDA“

10 val.

1625

2016-07
01-02

18 val.

2 ak. val.
12 akad. val.
10,5 val.

6
2016 m.
rugpjūčio1
9-21 d.

2016-0922
2016 m.
lapkričio18
-20 d.

Aurika
Razomaitienė

2016-1201
2016-1220
2016 m.
vasario 17
d.
2016-0513
2016 m.
liepos 1-2
d.
2016-1103
2016 m.
lapkričio18
-20 d.

Rima
Tamašauskienė

2016-1220
2016 m.
vasario 12
– 14 d.

2016 m.
vasario 17
d.
2016 m.
rugpjūčio1
9-21 d.

2016 m.
lapkričio18
-20 d.

Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras
Psichologinio Konsultavimo
Grupė
Psichologinio Konsultavimo
grupė

18 val.

5 val.

2016-08
19-21

V7-316

2016-0922
2016-11
18-20

8 val.

V7-1131

2 ak. val.

PKG-160468
PKG-160150

2016-1201
2016-1220
2016-0217

18 val.

2 ak. val.

Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras
UAB „KIVEDA“

12 akad. val.

GA-0711

10 val.

1620

Lietuvos edukologijos
universitetas gamtos, matematikos
ir technologijų fakultetas
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
Grupė
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
grupė

8 val.

16-43

Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association

18 val.

2 ak. val.

2016-1103
2016-11
18-20

PKG-160471

2016-1220
2016-02
12-14

PKG-160153

2016-0217

10,5 val.

2 ak. val.

2016-0513
2016-07
01-02

18 val.

2016-08
19-21

18 val.

2016-11
18-20

7

Viktorija
Šimkuvienė

Žiedė
Marcinkevičienė

Edita
Kalkienė

Raisa
Juodeikienė

2016-1220
2016 m.
lapkričio18
-20 d.

2016-1220
2016 m.
vasario 17
d.
2016 m.
rugpjūčio1
9-21 d.

2016-1220
2016 m.
vasario 17
d.
2016 m.
liepos 1-2
d.
2016 m.
rugpjūčio1
9-21 d.

2016-1220
2016 m.
vasario 12
– 14 d.

2016 m.
vasario 17
d.
2016 m.
liepos 1-2
d.
2016 m.
rugpjūčio1
9-21 d.

for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
Grupė
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
Grupė
Psichologinio Konsultavimo
grupė
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
Grupė
Psichologinio Konsultavimo
grupė

2 ak. val.

PKG-160474

2016-1220
2016-11
18-20

PKG-160479
PKG-160161

2016-1220
2016-0217

18 val.

2 ak. val.
2 ak. val.

18 val.

2 ak. val.
2 ak. val.

UAB „KIVEDA“

10 val.

Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
Grupė
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
grupė

18 val.

2 ak. val.

2016-08
19-21

PKG-160472
PKG-160157

2016-1220
2016-0217

1617

2016-07
01-02
2016-08
19-21

PKG-160480

2016-1220
2016-02
12-14

2 ak. val.

PKG-160152

2016-0217

UAB „KIVEDA“

10 val.

1629

2016-07
01-02

Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno

18 val.

10,5 val.

2016-08
19-21

8

2016-1026
2016 m.
lapkričio18
-20 d.

Eglė
Cicilionienė

Jadvyga
Raubienė

2016-1220
2017-0222
2016 m.
liepos 1-2
d.
2016-1220
2016-1230
2016-0217
2016-0224
2016-0525
2016 m.
rugpjūčio1
9-21 d.

2016-0922
2016-1026

2016 m.
lapkričio18
-20 d.

Svajūnė

2016-1201
2016-1220
2016-1220

kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Kauno Pedagogų kvalifikacijos
centras
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Psichologinio Konsultavimo
Grupė
Konsultacinis ikimokyklinės
Valdorfo pedagogikos centras
UAB „KIVEDA“

Psichologinio Konsultavimo
Grupė
Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras
Psichologinio Konsultavimo
Grupė
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras
Švietimo ir mokslo ministerija,
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras, Mykolo
Romerio universitetas
Lietuvos Valdorfo vaikystės
pedagogikos iniciatyvų asociacija
kartu su International association
for Steiner/Waldorf early
childhood education ir Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų
fakulteto ikimokyklinio ugdymo
katedra
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras
Psichologinio Konsultavimo
Grupė

6 akad. val.

RG-0163

2016-1026
2016-11
18-20

2 ak. val.

PKG-160473
866

10 val.

1627

2016-1220
2017-0222
2016-07
01-02

2 ak. val.

PKG-160475
AA-2530

18 val.

12 akad. val.
2 ak. val.
5 val.

PKG-160155
V7-27

8 val.

V7-131

18 val.

5 val.

V7-318

6 val.

V7-720

18 val.

2016-1220
2016-1230
2016-0217
2016-0224
2016-0525
2016-08
19-21

2016-0922
2016-1026

2016-11
18-20

8 val.

V7-1130

8 val.

V7-1162

2 ak. val.

PKG-160470

2016-1201
2016-1220
2016-1220

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

Finansavimo šaltiniai

Suma, Eur

2 lentelė
Lėšų panaudojimas

9
per ataskaitinį laikotarpį
(atlikti darbai)
1

1.
1.1.

1.1.1.

2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

3.1.
3.2.
4.

5.

6.

2

3

Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų
(nurodyti, pagal kokias programas
skiriamos):
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos
programa(biudžetas)
Valstybės biudžeto lėšos
Iš jų
(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias
programas skiriamos):
Valstybinių funkcijų vykdymo programa

Savivaldybės finansuojamų įstaigų
specialioji dotacija minimalios algos kėlimui

(jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)
Kitos lėšos : Savivaldybės finansuojamų
įstaigų veiklos programa(spec. lėšos)

225400,00

Darbo užmokestis, Sodra, VMI,
prekės, paslaugos, spaudiniai,
kvalifikacija.

80800,00

Darbo užmokestis, Sodra, VMI,
prekės, paslaugos, spaudiniai,
kvalifikacija.
Darbo užmokestis, Sodra, VMI.

3800,00

49400,00

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.)
grąžinimas Įstaigai, turinčiai paramos
gavėjo statusą
Parama
Parama : UAB “Mimeta“

523,14

650,49

Kauno paramos Valdorfo pedagogikai
bendrija “Šaltinėlis“

4

6848,82

Darbo užmokestis, Sodra, VMI,
mityba, medikamentai, patalynė,
IT remontas, prekės, paslaugos,
ugdymo priemonės, spaudiniai,
kvalifikacija.
Prekės, paslaugos, baldai, lauko
ugdymo priemonės.
UAB Mimeta parama
medžiagomis ir remonto
priemonėmis;
Paramos Valdorfo
pedagogikai bendrijos
„Šaltinėlis“ parama ugdymo
priemonėmis, žaislais, lauko
priemonėmis, baldais, remonto
prekėmis.

IŠ VISO:
Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos
uždirbtos lėšos

VII SKYRUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2016 METUS PAGAL
EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS
3 lentelė
Kodas

Straipsnio pavadinimas

1

2

2.
2.1.
2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.

IŠLAIDOS (2.1+2.2)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos

2.2.
2.2.1.1.1.1.

Prekės ir paslaugos
Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos
išlaidos)

2.2.1.1.1.2.
2.2.1.1.1.5.
2.2.1.1.1.6.
2.2.1.1.1.7.

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė

Suma, Eur
3

340320,92
272500,00
209100,00
63400,00
67620,92
28394,65
100,00
1025,00
3100,00

10
2.2.1.1.1.8.
2.2.1.1.1.10.
2.2.1.1.1.11.
2.2.1.1.1.14.
2.2.1.1.1.15.
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.17.
2.2.1.1.1.18.
2.2.1.1.1.20.

2.2.1.1.1.30.
2.7.
2.7.3.1.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.2.1.2.
3.1.1.3.1.1.
3.1.1.3.1.2.
3.1.2.1.1.2.
3.1.2.1.1.5.

300,00
7500,00

Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir
kitos komandiruotės išlaidos)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Apmokėjimas samdomiems ekspertams,
konsultantams ir komisinių išlaidos
Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas
KOMUNALINĖS PASLAUGOS
Šildymas
Elektros energija
Vanduo
Šiukšlių išvežimas
Kitos paslaugos
Socialinės išmokos (pašalpos)
Darbdavių socialinė parama pinigais
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos
Negyvenamieji pastatai
Transporto priemonės
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės
programinės įrangos licencijos
Kitas nematerialusis turtas

9631,27
760,00

13410,00
8300,00
3200,00
1300,00
610,00
3400,00
200

340320,92
Iš viso (2+3)

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

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Turto pavadinimas ir adresas

2

Progra
Debetas
Pastatas
Tvora
Kompiuteris su monitoriumi
Nešiojamas kompiuteris
Kompiuteris AMD
Kompiuteris Asus
Pianinas
Projektorius BENG
Šilumos skaitiklis
Elektrinė viryklė
Šaldytuvas
Šaldytuvas
Trikrepšis
Lauko ugdymo priemonė

Kiekis

Vertė

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

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

868,86
1013,67
131262,91
3030,58
412,71
718,55
347,54
724,05
624,13
488,30
973,99
868,86
289,62
289,62
376,51
2896,20

2008 12 31
2010 12.28
1961 12 01
1962 12 01
2003 11 30
2008 12 31
2008 12 31
2011 09 02
1962 01 01
2008 12 31
1996 02 01
2007 10 31
2014 05 29
2014 05 29
2014 09 01
2010 12 27

IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

11
5 lentelė
Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
(vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai)

1

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

Išlaidos kitoms
išmokoms
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)

3

4

2

Direktorė
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Direktorės pavaduotoja ūkiui

13206,00
11502,00
8239,32

IŠ VISO:
X SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS
10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data
Audra Liaudanskienė, 1987 09 14
10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija
1984 - Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, anglų kalbos mokytoja
2003 – Kauno Technologijos universitetas, edukologijos magistras (Tarptautinis sertifikatas
Degree of Master in Europeaneducation, EMISTE)
I vadybinė kategorija nuo 2008 m.
Vadybos ekspertė – švietimo konsultantė, pažymėjimas SK Nr. 3051, UPC; (darbas Kauno
m. mokyklų – biudžetinių įstaigų Vadovų atestacijos komisijoje )
Konkursų vadovo pareigoms eiti komisijos narė (Kauno lopšelio darželio „Daigelis“ ir
Kauno raj. Zapyškių lopšelio darželio vadovų konkursai)
Mokytojų praktinės veiklos vertintoja – švietimo konsultantė, pažymėjimas SK Nr. 4319,
UPC
Kauno Kolegijos Just. Vienožinskio menų fakulteto Ikimokyklinio ugdymo katedros
studentų praktikos vadovė
Esu Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo vertintojų grupės
narė.
Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų Asociacijos pirmininkė 2013 – 2016 m.
2016 m. bendradarbiaujant su Kauno Kolegija ir Vilniaus VšĮ Valdorfo darželiu „Namelis
medyje“ parengiau Tarptautinę Neformaliojo mokymo programą Valdorfo pedagogikos taikymas
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (programos apimtis val. kred. 308/12; programos kodas Kauno
kolegijos registre: 16DI229 ). Programa yra įgyvendinama ir iš dalies finansuojama Tarptautinės
Valdorfo darželių Sąjungos (IASWECE).
2016 m. organizavau 3 programos seminarus (lektoriai; Phillipp Reubke (Prancūzija), Erica
Henning (Vokietija), Per Westerink (Olandija), Ulrike Franheitner (Airija)
2016 06 06-10 organizavau (ir pati dalyvavau) trumpalaikę trijų darželio pedagogų stažuotę
Vokietijoje
2016 m. įtraukiau darželį į BMT 2 (Besimokančių mokyklų tinklą)
2016 m. inicijavau Darželio dalyvavimą geriausiai tvarkomų edukacinių aplinkų konkurse
Darželis pripažintas 2016 m. GERIAUSIAI TVARKOMŲ MOKYKLŲ EDUKACINIŲ
ERDVIŲ NUGALĖTOJU LIETUVOJE (ŠMM ministrės padėka)
2016 m. teikiau prašymą – rekomendaciją Dėl Kauno m. Metų mokytojos. 2016 m. Kauno
miesto Metų mokytoja išrinkta darželio auklėtoja – metodininkė Rima Tamašauskienė
Esu visuomeninės organizacijos Vieningas Kaunas narė.
2016 m. už bendruomeniškumo ugdymą jaunosios kauniečių kartos tarpe ir aktyvų
dalyvavimą miesto kultūriniame gyvenime apdovanota Kauno m. Mero Padėkos raštu.
10.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui: 1100,5 eur./mėn. X 12 =13206,00 eur.
XI SKYRIUS
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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)

Nuo 2002 m. prie darželio veikia Nevyriausybinė organizacija (NVO) Paramos
Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis“ ir ją atstovaujantis kolegialus organas – Bendrijos
valdyba. Darželis šiai organizacijai ir valdybai išlaidų neskiria, valdyba yra įtrauka į kolegialų
valdymą (dalyvauja sprendžiant efektyvaus ir skaidraus finansinių išteklių panaudojimo, papildomų
finansinių resursų pritraukimo, rėmėjų paieškos ir kt. finansinius klausimus; padeda telkti
bendruomenę, įgyvendinti kultūrinius – socialinius projektus, remia pedagogų kvalifikacijos kėlimą
ir stažuotes užsienyje)
XII SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE
(pildo tik viešosios įstaigos)

XIII SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS
Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2016-09-26 planine tvarka patikrino atitiktį
higienos, laikymo sąlygų, saugos, ženklinimo, personalo higienos, tinkamumo vartoti terminų,
kokybės, savikontrolės, atsekamumo, technologijų reikalavimams.
Išvados ir nurodymai: esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, nuobauda netaikyta.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus 2016-05-26 patikrinimo išvados:
pažeista HN 75:2010 p. 9, p.14, p.33, p. 43, p. 45.3, p. 54 Nurodymai: 1) HN 75:2010 p.43, p. 45,3
pažeidimą pašalinti nedelsiant. 2) HN 75:2010 p. 9, p.14, p.33, p. 54 pažeidimus pašalinti iki 201608-26
Atlikti darbai: 1. Vaikų priėmimo – nusirengimo patalpoje buvo įrengtos papildomos
individualios spintelės, II ir IV grupėse lovos sužymėtos tuo pačiu numeriu/ženklu kaip ir
rankšluostinės. 2. Formuojant grupes 2016/2017 m. m., vadovautasi HN 75:2016 p. 5.2, p.5.7 bei
5.4. ir Kauno m. Savivaldybės Administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2016-06-01 įsakymu Nr.
35-380 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse
ir priešmokyklinėse grupėse 20106-2017 mokslo metais“. Siekiant, kad kiekvienam vaikui būtų
skiriamas HN atitinkantis kv .m. plotas 2016-08-16 raštu Nr. ISD-55 kreiptasi į Kauno m.
Savivaldybės Administracijos Švietimo skyriaus vedėją dėl ugdomų vaikų skaičiaus ir amžiaus
vienoje grupėje pakeitimo (pagal HN 75:2016 p. 5.3 pakeičiant p. 5.7).
Vykdant nurodymą dėl HN 75:2010 p.14 pažeidimo, įsigytas papildomas pirmosios pagalbos
rinkinys (2016-08-16 sąskaita faktūra Serija CTR Nr. 60105) , pareiginės vyr. slaugytojos instrukcijos
papildytos punktu dėl atsakomybės vykdant pirmosios pagalbos rinkinių priežiūrą ir papildymą.
(2016-06-03 direktorės įsakymas Nr.V-21-2).
Vykdant nurodymą dėl HN 75:2010 p.54 atliktas remontas: dailės studijoje atliktas pilnas
patalpos remontas, pakeista grindų danga; suremontuota viena laiptinė (atnaujinti laiptai padengti
neslidžia linoleumo danga, pakeista sienų danga, įrengtas HN atitinkantis apšvietimas).
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus 2016-09-26 patikrinimo išvados:
pažeista HN 75:2016 p. 5.4. Nurodymas: HN 75:2016 p.5.4 pažeidimą pašalinti iki 2016-12-26.
Atlikti darbai: Kreiptasi į Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyrių su raštu
dėl prašymo sumažinti padidintą vietų skaičių nuo 6 iki 2 vietų: 2 grupėje nuo 22 iki 21, 3 grupėje
nuo 22 iki 21, 4 grupėje nuo 22 iki 20, bendrą vaikų skaičių darželyje 2016-2017 m. m. nustatant 82
ir 2 papildomos vietos.
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XIV SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS
labai gerai

gerai

patenkinamai
(pažymėti tinkamą)

silpnai

nevertinama

(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
6 lentelė
Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai
(uždaviniai)

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas

1

2

Tikslas: Parengti bendruomenės dalyvavimo
vaikų kūrybiškumą skatinančioje veikloje
programą.
Planuotas rezultatas: Suburta programos
rengimo komanda, išstudijuota ir apibendrinta
Lietuvos ir užsienio šalių patirtis. Parengta
bendruomenės dalyvavimo vaikų kūrybiškumą
skatinančioje veikloje programa ir numatyti jos
įgyvendinimo etapai, parengtas praktinių
užduočių, metodinių priemonių paketas
pedagogams ir tėvams „Bendruomenės
įtraukimas į vaikų kūrybiškumą skatinančias
veiklas“100 proc. pedagogų dalyvaus
mokymuose apie kūrybiškumo ugdymą
ikimokykliniame amžiuje.

Tikslas: Tobulinti visuomenės informavimo
apie darželį, jo veiklą ir pasiekimus formas
įtraukiant bendruomenę.

Suburta programos rengimo komanda,
išstudijuota ir apibendrinta Lietuvos ir
užsienio šalių patirtis. Parengta bendruomenės
dalyvavimo vaikų kūrybiškumą skatinančioje
veikloje programa ir numatyti jos
įgyvendinimo etapai, parengtas praktinių
užduočių, metodinių priemonių paketas
pedagogams ir tėvams „Bendruomenės
įtraukimas į vaikų kūrybiškumą skatinančias
veiklas“.
100 proc. pedagogų dalyvavo mokymuose
apie kūrybiškumo ugdymą ikimokykliniame
amžiuje.
Komentaras: tikslo įgyvendinimo rezultatą
vertiname puikiai. Numatyti tikslai
įgyvendinti. Parengta bendruomenės
dalyvavimo vaikų kūrybiškumą skatinančioje
veikloje programa, parengtas praktinių
užduočių, metodinių priemonių paketas
pedagogams ir tėvams, išryškintos
rekomendacijos vaikų kūrybiškumo ugdymui.
Visos darželio pedagogės išklausė mokymus
„Kūrybiškumas ugdymo procese“, kėlė
kvalifikaciją edukacinėje išvykojeprogramoje į Latvijos darželius „Ugdymosi
aplinkų kūrimo ir bendradarbiavimo su šeima
patirtis Rygos Valdorfo darželiuose“, trys
pedagogės dalyvavo stažuotėje Vokietijos
Valdorfo darželiuose. Įgytas žinias panaudojo
programos bei metodinių priemonių paketo
rengimui.
Apibendrinta praktinė pirmosios Valdorfo
grupės darželyje sėkmingo kūrimosi patirtis,
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Planuotas rezultatas: Apibendrinta praktinė
pirmosios Valdorfo grupės darželyje sėkmingo
kūrimosi patirtis, parengtas leidinys visuomenei
„20 metų. Sėkmės kelias“.
Atnaujintas darželį pristatantis tekstas „Apie
darželį“ darželio internetinėje svetainėje.
Bendradarbiaujant su tėvais, sukurta darželį
pristatanti video medžiaga-filmas „Metų ratas:
tradicijos, šventės, maži ir dideli darbai Valdorfo
darželyje“.

parengtas leidinys visuomenei „20 metų.
Sėkmės kelias“.
Atnaujintas darželį pristatantis tekstas „Apie
darželį“ darželio internetinėje svetainėje.
Bendradarbiaujant su tėvais, sukurta darželį
pristatanti video medžiaga-filmas „Metų
ratas: tradicijos, šventės, maži ir dideli darbai
Valdorfo darželyje“. Patentuotas darželio logo
ženklas.
Įsigyta informacinė iškaba, atitinkanti teisinius
reikalavimus.

Tikslas: Išplėsti ir atnaujinti darželio vidines ir
išorines aplinkas, siekiant sudaryti sąlygas vaikų
kūrybiškumo ugdymui(si).
Planuotas rezultatas: Pateikta paraiška
dalyvauti ES fondų investicijų projekte
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas“. Atnaujintos dailės
studija ir salė, erdvės praturtintos funkcionaliais
baldais, kūrybiškumą skatinančiomis
priemonėmis. Atnaujintos kiemo žaidimų erdvės
naujomis lauko priemonėmis, įrengti du
„sodininkų nameliai“, atnaujintas kiemo
apšvietimas.

Komentaras: tikslo įgyvendinimo rezultatą
vertiname puikiai. Numatyti tikslai
įgyvendinti 100%. Pasiektas didesnis nei
maksimalus lauktas rezultatas, nes patentuotas
darželio logo ženklas, darželis ir jo veikla
pristatyta spaudoje ir internetinėje erdvėje
(Kauno dienoje, Švietimo naujienose,
ikimokyklinis.lt kaunas.lt ). Darželis nuo
2016 m. rugsėjo mėn. kaip asocijuotas
partneris, naudos gavėjas dalyvauja
tarptautiniame Erasmus+ KA2 Strateginės
partnerystės Inovacijų vystymo projekte
HealthEDU.
Pateikta paraiška dalyvauti ES fondų
investicijų projekte „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo
didinimas“. Atnaujintos dailės studija ir salė,
erdvės praturtintos funkcionaliais baldais,
kūrybiškumą skatinančiomis priemonėmis.
Atnaujintos kiemo žaidimų erdvės naujomis
lauko priemonėmis, pradėti įrengti du
„sodininkų nameliai“, atnaujintas kiemo
apšvietimas.
Komentaras: tikslo įgyvendinimo rezultatą
vertiname gerai. Dalyvauta ES fondų
investicijų projekto „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo
didinimas“ seminaruose ir pristatyme ŠMM.
Teikta paraiška Kauno miesto savivaldybei
dėl dalyvavimo projekte. Dėl objektyvių
priežasčių (ŠMM buvo atrinkti tik tam tikro
tipo standartiniai darželiai) paraiška buvo
nepatvirtinta. Atliktas vienos laiptinės, dailės
studijos, salės remontas, erdvės praturtintos
baldais, papildomai vaikams įsigytos trys
triaukštės ištraukiamos lovelės, pakeitus
ugdomų vaikų amžių ir skaičių 1-oje grupėje
pagal HN 75:2016 reikalavimus papildomai
įrengtas san. mazgas. Atnaujintos kiemo
žaidimų erdvės: įsigyta lauko priemonių ne
tik žaidimams bet ir kūrybiškumo bei
ekologiniam ugdymui (keturi mediniai 1m2
daržai su dėžėmis sodo inventoriui, pradėti
įrengti du sodininko nameliai su galimybe
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tęsti jų įrengimą pritaikant vaikų kūrybiniams
žaidimams ir tyrinėjimams, atnaujinti
želdiniai, įrengti nauji gėlynai) Dalyvaujant
geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių
erdvių apžiūroje-konkurse 2016 metais
darželis laimėjo pirmą vietą Kauno mieste ir
tapo nugalėtojais Lietuvoje, darželio
ugdomoji aplinka įvertinta kaip vientisa ir
unikali visos Lietuvos kontekste.
15.2.Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita
15.2.1. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita(2015 m. rugsėjo 1 d. ir 2016 m. rugsėjo 1 d.) (įstaigos veiklos planas)
Lyginant su 2015 metais, bendras lankančių vaikų skaičius sumažėjo aštuoniais vaikais
dėl įsigaliojusios HN 75:2016.2015 m. rugsėjo mėn. 1 d. duomenimis Kauno Valdorfo darželį
„Šaltinėlis“ lankė 92 1-6 m. amžiaus vaikų, iš jų 15 priešmokyklinio ir 77 ikimokyklinio amžiaus
vaikai.
Projektinis vietų skaičius darželyje – 82. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus
vedėjo 2016 m. birželio 1 d. Nr. 35-380 įsakymu, atsižvelgiant į grupių patalpų dydį, leidžia nurodytą
vietų skaičių padidinti 2 vietomis.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. darželį lanko 84 1-6 (7) m. vaikai, iš jų 10 priešmokyklinio ir
64 ikimokyklinio amžiaus vaikai.
15.2.2.Vidutinio vaikų skaičiaus grupėse kaita: lopšelio, darželio ir priešmokyklinio ugdymo
grupėse (įstaigos veiklos planas)
2015-2016 m. m. darželyje veikė dvi lopšelio grupės (viso 25 vaikai – atitinkamai 10 ir
15 vaikų) ir trys mišraus amžiaus (3-6(7)m.) darželio grupės (viso 67 vaikai - atitinkamai 22, 23 ir
22, iš jų 15 priešmokyklinio amžiaus vaikų).
2015 metų rugsėjo 1 d. duomenimis lopšelio grupes lankė 25 vaikai, darželio – 52
ikimokyklinio ir 15 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Viso 92 vaikai.
Atsižvelgiant į įsigaliojusią Lietuvos higienos normą HN 75:2016, nuo 2016 m. rugsėjo
1 d. darželyje vietoj dviejų lopšelio grupių pradėjo veikti viena lopšelio grupė nuo 1 iki 2 m. amžiaus
(10 vaikų), viena mišri grupė nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios (12 vaikų) ir trys mišraus
amžiaus (3-6(7)m.) darželio grupės (62 vaikai – atitinkamai 21, 21 ir 20, iš jų 10 priešmokyklinio
amžiaus vaikų).
2016 metų rugsėjo 1 d. – lopšelio grupę lanko 10 vaikų, darželio – 64 ikimokyklinio ir
10 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Viso 84 vaikai.
2016 m. gruodžio mėn. duomenimis į darželį nepateko 70 vaikų, eilėje laukia79
ankstyvojo amžiaus vaikai, 19 ikimokyklinio amžiaus vaikų.
15.2.3.Vaikų skaičius grupėse pagal teritorija(įstaigos duomenys)
Įstaigos vaikų skaičius grupėse
lopšelio

10

darželio

64

Kitų miestų ir rajonų, vaikų skaičius
grupėse

priešmok
yklinio

10

lopšelio

-

darželio

-

priešmokyk
linio

-

7 lentelė
Nepatekusių vaikų skaičius grupėse
lopšelio

33

darželio

37

priešmokyk
linio

0

15.3.Įstaigos socialinis kontekstas(įstaigos veiklos planas)
8 lentelė
Vaikai likę be tėvų globos
Vaikai iš socialiai remtinų šeimų
Vaikai augantys nepilnose šeimose

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

1
4
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9 lentelė
Plotas (m2)

Pastatai (nurodyti adresus)

Pastabos

790,47 m2

Darželio pastatas, K. Baršausko g. 84

(Žemės sutarties situacija. Higienos paso situacija (yra/nėra).Energetinis auditas ir investicinis projektas. Techninis
projektas)

Žemės panaudos sutartis sudaryta 2015 m. birželio 12 d. Nr. 8SUN-52. Žemė įstaigai
perduota pasitikėjimo teise valdyti.
Įstaiga turi higienos pasą, leidžiantį vystyti ikimokyklinio ugdymo veiklą. Leidimas Higienos pasas išduotas 2012 10 09 Nr. 9-0721(6)neterminuotam laikotarpiui.
2007 m. atliktas energetinis auditas, parengtas investicinis, techninis projektai. Gautas
statybų leidimas pastato sienų renovacijai. Pakoreguotas energetinis auditas ir techninis projektas
atitinka naujų teisės aktų reikalavimus. 2014-2015 m. atlikti išorinių sienų apšiltinimo darbai,
pakeistos lauko durys. Pagal energijos vartojimo auditą rekomenduojama atlikti stogo šiltinimo
darbus. Yra parengtas palėpės apšiltinimo ir įrengimo projektas, kreiptasi dėl finansavimo. Lėšos
neskirtos.
Pastato priežiūros kontrolė vykdoma, pildomas „Statinio techninės priežiūros žurnalas“.
15.5. Projektinė veikla
15.5.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas
10lentelė
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Teiktų projektų
skaičius

Finansuotų projektų
skaičius

Skirtos lėšos, Eur

1

2

3

4

1

-

-

_

_

-

-

Kauno miesto savivaldybė,
Iniciatyvos Kaunui,
„Aplinkosauginio sąmoningumo
ugdymas“
ES fondų investicijų projekte
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo didinimas“.

1

2

Iš viso:

15.5.2. Detali informacija apie finansuotus projektus
11 lentelė
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

1

Finansuoti projektai
Projekto pavadinimas

Skirta suma,
Eur

2

3

15.6.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai(įstaigos duomenys)
Darželis( nuo 2016-10-01) dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ KA2Strateginių
partnerysčių projekte „Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and
practice in pre-primary and primary education“ (HealthEDU) (liet. ,,Sveikatai palankios mitybos
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inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame
ugdyme”) (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196), kaip institucijos naudos gavėjas.
Bendradarbiaujant su VšĮ Rūpi ekologinio ugdymo projektu „Eko karta“ vykdomas
tęstinis edukacinis – ekologinis vieno kvadratinio metro sodininkavimo projektas „Žalia pėda“. Jau
kelinti metai kartu su vaikais kuriame teminius sodelius, sodininkavimo veiklą naudojame vaikų
ekologinio ugdymo sąmoningumo bei svarbių gyvenimo įgūdžių ugdyme.
Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis", kaip projekto asocijuotas
partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte "E-learning from Nature" (E-mokymasis iš gamtos).
XVI SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ
REZULTATAIS
(nurodyti 3 metų laikotarpį)

2014 metais darželio bendruomenei pristatytas (2013 metais parengtas Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektas) ir pradėtas įgyvendinti „Gyvybingos Valdorfo
ikimokyklinės ugdymo įstaigos modelis“; Visose savivaldos institucijose sprendimai priimami
kolegialiai; suburtos ir aktyviai bei rezultatyviai veikia septynios darbo grupės, kurias sudaro tėvai ir
vienas pedagogų atstovas: finansų, remonto, aplinkos tvarkymo, amatų, mugių organizavimo, išvykų
ir švenčių organizavimo, ryšių su visuomene grupės.
2015 metais tėvų dalyvavimas ugdymo(si) procese sudaro 80 proc. parengti ir
įgyvendinti 2 šeimų įtraukimo į ugdymo procesą projektai.
Nuosekliai įgyvendinant Gyvybingos bendruomenės modelį ir metinius tikslus stiprėja
darželio bendruomenė: veikia septynios tėvų ir pedagogų darbo grupės, organizuojamos bendros
šventės, mugės, talkos, išvykos ir įvairios akcijos, ryškėja tėvų vaidmuo edukaciniame procese, gerėja
ugdymo kokybė, plėtojamas kolegialus vadovavimas.
2016 m. įgyvenus Gyvybingo modelio rekomendacijas ir išplėtojus darbo grupių
veiklą, sukurtos unikalios edukacinės vidaus ir lauko aplinkos, pasiektas aukštas įvertinimas –
darželio edukacinės aplinkos pripažintos geriausiomis Lietuvoje.
Numatyta toliau tęsti Gyvybingo Valdorfo darželio bendruomenės modelio
įgyvendinimą plėtojant praktinį šeimos įtraukimą į vaikų ugdymo(si) procesą, siekiant vaikų
kūrybiškumo ugdymo ir patirtinio mokymosi gamtinėje aplinkoje „klasėse be sienų“.
Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais Vokietijoje bei palaikant nuo 1999 m.
aktyvią narystę IASWECE (Tarptautinė Valdorfo/Šteinerio Ankstyvosios vaikystės Asociacija) per
tris metus organizuotos trys stažuotės darželio darbuotojams Heidelbergo ir Miuncheno priemiesčio
Grosshadern (Vokietija) Valdorfo darželiuose.
2016 metais, toliau įgyvendinant Gyvybingos bendruomenės modelį per šeimų
įtraukimą į vaikų kūrybiškumo ugdymą, parengta „Bendruomenės dalyvavimo vaikų kūrybiškumą
skatinančioje veikloje programa“ ir numatyti jos įgyvendinimo etapai, parengtas praktinių užduočių,
metodinių priemonių paketas pedagogams ir tėvams „Bendruomenės įtraukimas į vaikų kūrybiškumą
skatinančias veiklas“.
Apibendrinta praktinė pirmosios Valdorfo grupės darželyje sėkmingo kūrimosi patirtis, parengtas
leidinys visuomenei „20 metų. Sėkmės kelias“. Vykdoma sklaida apie gerąją darželio patirtį ir čia
dirbančius aukštos kompetencijos pedagogus – 2016 m. Kauno miesto Metų mokytoja pripažinta
darželio auklėtoja – metodininkė Rima Tamašauskienė.
Atnaujintas darželį pristatantis tekstas „Apie darželį“ darželio internetinėje svetainėje.
Bendradarbiaujant su tėvais, sukurta darželį pristatanti video medžiaga-filmas „Metų ratas“. Parengti
straipsniai žurnale „Ozonas“, www.ikimokyklinis.lt, www.tavovaikas.lt ir kt.
Patentuotas darželio logo ženklas. Įsigyta informacinė iškaba, atitinkanti teisinius reikalavimus.
Atnaujinta darželio internetinė svetainė.
Panaikinus sargų etatus, įrengta pastato signalizacija, Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos
„Šaltinėlis“ lėšomis įrengtos kiemo vaizdo stebėjimo kameros.
XVII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI
17.1. Kaune 16
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kauno paramos Valdorfo
pedagogikai bendrija „Šaltinėlis“
Gričiupio seniūnija
V. Kudirkos viešosios bibliotekos Saulėtekio padalinys
„Nemuno“ mokykla-daugiafunkcis centras
Bendruomenės centras "Girsta"
VšĮ Kauno Valdorfo mokykla
KPKC
A. Žikevičiaus Saugaus vaiko mokykla
Kauno Panemunės pradinė mokykla
Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto ikimokyklinio ugdymo katedra
Lopšeliai darželiai „Pagrandukas“, „Smalsutis“, „Giliukas“, „Mažylis“, „Saulutė“
VšĮ Valdorfo darželis „Po saule“
Kauno m. besimokančių mokyklų tinklo (BMT-2)
(Dalyviai – lopšelių-darželių „Eglutė“, „Obelėlė“, „Čiauškutis“, „Šilinukas“, Valdorfo
darželio „Šaltinėlis“, „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro vadovai ir pedagogai)
17.2. Lietuvoje 8
•

Šilutės l/darželis „Pušelė“, Mažeikių l/darželis „Pasaka“, Vilniaus VšĮ „Namelis
medyje“, Mažeikių VšĮ „Namučiai po smilga“, Šiaulių r. Daugėlių l/darželis, Kazlų
Rudos „Elmos“ mokykla-darželis, Vilniaus Valdorfo mokykla.
• NVO Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacija
• NVO Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija
• VšĮ „Rūpi“
17.3. Užsienyje 3
•
•
•

Heidelbergo Valdorfo darželis (Vokietija)
IASWECE (Tarptautinė Šteinerio/Valdorfo ankstyvosios vaikystės asociacija)
Baden-Wurtenbergo žemės Valdorfo draugija.
XVIII SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ

1. Laiptinėse kapitalinis remontas nebuvo atliekamas nuo darželio veiklos pradžios 1961 m.,
todėl laiptų briaunos nutrupėję, laiptai dėl nusidėvėjimo ir prastos estetinės išvaizdos du kartus per
metus yra dažomi, yra slidūs, kelia pavojų vaikų saugumui. Padengus laiptus minkštuoju linoleumu
(PVC), pagerėtų estetinė laiptinių išvaizda, laiptų ir laiptinių aikštelių danga atitiktų higienos normos
HN 75:2008 reikalavimus. 2016 m. skirtas finansavimas ir atliktas tik vienos laiptinės remontas.
2. Darželyje yra įrengta priklausomo jungimo šildymo sistema. Dėl pastato šilumos įvade
esančio didelio slėgio (6,5 – 7,0 bar) yra didelė avarijų ir materialinės žalos padarymo rizika.
Atsižvelgiant į UAB „Technis“ 2015 m. kovo 18 d. Nr. 15/03-003 atsiųstą rekomendaciją, siekiant
užtikrinti šildymo sistemos darbo patikimumą išvengiant avarijų ir materialinės žalos bei pailginti jos
darbo laiką, rekomenduojama pertvarkyti priklausomąją šildymo sistemą į nepriklausomąją, kuri
leistų apsaugoti šildymo sistemą nuo galimų slėgio svyravimų magistraliniuose šilumos tinkluose ir
vamzdynų ar radiatorių avarijų. Pilnai automatizuotas punktas sudarytų sąlygas tiksliai valdyti
šilumos kiekį pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui. Taip atsirastų galimybė efektyviai naudoti
energiją patalpų šildymui, taupyti ir šilumą, ir pinigus.
3. Dėl didelio vaikų skaičiaus darželyje neužtenka viryklės galingumo, trūksta kaitviečių, per
maža orkaitė. Taip pat, atsižvelgiant į tėvelių pageidavimus gaminti kuo sveikesnius maisto
patiekalus, būtina darželyje atnaujinti virtuvės įrangą įsigyjant konvencinę krosnį.
4. Netradicinės ugdymo įstaigos dėl centralizuotos priėmimo į įstaigas tvarkos šiuo metu
neturi galimybės formuoti ugdytinių, kurių tėvai būtų motyvuoti pasirinkti būtent šiuos darželius,
grupių. Tai kelia grėsmę Valdorfo pedagogikos idėjų puoselėjimui orientuojantis į vaikų darželio bei
tėvų bendradarbiavimo būtinybę.
5. Dėl LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 (2010 m. gruodžio 16 d.) iš
esmės panaikinta galimybė suteikti ikimokyklinei ugdymo įstaigai viešosios įstaigos statusą taip
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apribojant jos tolimesnę plėtrą valdymo
partnerių), savarankiškumo ir kitose srityse.

(kolegialaus), finansų pritraukimo (užsienio

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
1
FINANSINIO
PATIKIMUMO
RODIKLIAI
Bendrasis likvidumo
koeficientas
Kritinio likvidumo
koeficientas

Įsiskolinimo
koeficientas
Absoliutus likvidumo
koeficientas
SĄNAUDŲ
LYGIORODIKLIAI
Veiklos sąnaudų dalis,
tenkanti vienam
pardavimų eurui, proc.
* Pardavimo savikainos
lygis, proc.

1
Pagrindinės veiklos
pajamų ir sąnaudų
santykis, koef.

EFEKTYVUMO
RODIKLIAI
Pajamos, tenkančios
vienam darbuotojui,
tūkst. Eur
Apyvartinio kapitalo
apyvartumo koeficientas

Skaičiavimo formulė

Praėję finansiniai
metai

Ataskaitiniai
finansiniai metai

2

3

4

trumpalaikis turtas /
trumpalaikiai
įsipareigojimai
(trumpalaikis turtas –
atsargos, išankstiniai
apmokėjimai ir nebaigtos
vykdyti sutartys) /
trumpalaikiai
įsipareigojimai
mokėtinos sumos ir
įsipareigojimai / turtas, iš
viso
pinigai ir pinigų
ekvivalentai / trumpalaikiai
įsipareigojimai

0,72

0,70

1,37

1,41

0,26

0,32

0,05

0,02

veiklos sąnaudos / pajamos
x 100

100,00

97,20

suteiktų paslaugų, parduotų
prekių savikaina / pajamos
už suteiktas paslaugas,
parduotas prekes x 100
2
(pajamos už suteiktas
paslaugas, parduotas
prekes + finansavimo
pajamos) / (veiklos
sąnaudos + suteiktų
paslaugų, parduotų prekių
savikaina)

0,01

0,01

3
1,00

4
1,03

9546,16

12087,41

21,57

14,97

pajamos / darbuotojų
skaičius
pajamos / (trumpalaikis
turtas – trumpalaikiai
įsipareigojimai)

20
VEIKLOS
EFEKTYVUMO
RODIKLIAI
Su darbo santykiais
susijusios sąnaudos,
tenkančios vienam
darbuotojui, tūkst. Eur
Gautinų ir mokėtinų
sumų (ilgiau nei vieni
metai) santykis, koef.
Gautinų ir mokėtinų
sumų (iki vienų metų)
santykis, koef.
Darbuotojų skaičius,
tenkantis aukščiausiojo
lygio vadovui, žm.

su darbo santykiais
susijusios sąnaudos /
darbuotojų skaičius
po vienų metų gautinos
sumos / ilgalaikiai
įsipareigojimai
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

7841,34

9396,55

Ilgalaikių
įsipareigojimų
neturime
1,32

Ilgalaikių
įsipareigojimų
neturime
1,39

8

7,25

* Šis finansinis rodiklis tik viešosioms įstaigoms.

Įstaigos direktorius (vadovas)____________
(parašas)

Audra Liaudanskienė
(vardas ir pavardė)

