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KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO KUPIŠKIO R. RUDILIŲ JONO LAUŽIKO UNIVERSALAUS
DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020 m. kovo 19 d. Nr. TS-53
Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
19 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 11.1.17 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės mero
2020 m. sausio 14 d. potvarkiu Nr. MV-1 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigos
veiklos ataskaitos formos patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro 2019 metų
veiklos ataskaitai (pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo
Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

Algirdas Notkus

PRITARTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. TS-53
KUPIŠKIO R. RUDILIŲ JONO LAUŽIKO UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO
CENTRO
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
ĮŽANGA. BENDROSIOS ŽINIOS
Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro (toliau – Centras) veikla
organizuojama vadovaujantis šiomis programomis: bendrąja priešmokyklinio ugdymo(-si)
programa, Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro vaikų ikimokyklinio ugdymo
programa. 2019 metais įstaiga dirbo vadovaudamasi 2018–2020 metų strateginio plano trimis
programomis: Vaiko pažangą skatinančio ugdymo ir ugdymosi programa, Vaikų ir suaugusiųjų
neformalaus švietimo gerinimo programa, Bendruomenės poreikių tenkinimo programa. Veikla
organizuota pagal 2019 m. Veiklos programą.
Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universaliam daugiafunkciam centrui vadovavo laikinai
einantis direktoriaus pareigas programų koordinatorius Saulius Kulnickas.
Centre dirbo 5 darbuotojai (3,06 etato): 1 pedagoginis darbuotojas (0,6 etato) jungtinės
ikimokyklinės grupės mokytoja. Nepedagoginių darbuotojų – 4. Programų koordinatorius (2 etatai),
elektrikas, statinių priežiūros darbininkas (0,75 etato), valytoja (0,25 etato).
2018–2019 m. m. pagal ikimokyklinio ugdymo programą buvo ugdomi 8 vaikai, pagal
priešmokyklinio ugdymo programą buvo ugdomi 2 vaikai. Gaunančių nemokamą maitinimą vaikų
nebuvo.
II SKYRIUS
VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Vaikų ugdymui jungtinėje ikimokyklinio ugdymo grupėje (toliau – grupėje) buvo taikomos
šios programos: Etninio ugdymo programa, Saugaus elgesio programa, Sveikatos ugdymo
programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
Jose dalyvavo 10 vaikų. Apklausus jų tėvus buvo nustatyta, kad vaikai sėkmingiau bendrauja
tarpusavyje ir su tėvais, atsirado gebėjimas atjausti, sumažėjo elgesio problemų, jiems lengviau
įveikti socialinius bei emocinius sunkumus, pagerėjo vaikų sveikata, žinios.
Vaikų, kuriems teikiama švietimo pagalba, nebuvo.
Vaikų, kuriems ugdymą reikėtų individualizuoti šiais mokslo metais, neturėjome.
Vykdant nuolatinį ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(-si) stebėjimą ir vertinimą
nustatyta, kad visi ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą vaikai (100 proc.) padarė

2

pažangą, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi du vaikai (100 proc.) pasiekė brandą
pradiniam ugdymui.
Stebėtų ir vertintų ikimokyklinio ugdymo pedagogo veiklų skaičius – 5.
Centre jungtinėje ikimokyklinio ugdymo grupėje dirbo viena mokytoja. Planuojant įvairias
grupės veiklas Centro darbuotojai (programų koordinatoriai, bibliotekininkė, bendrosios praktikos
slaugytoja) glaudžiai bendradarbiavo, teikė pasiūlymus, pagalbą. Įstaigoje taikyta į vaiką orientuoto
ugdymo turinio planavimo ir vaiko pasiekimų vertinimo sistema leido nustatyti kiekybinius ir
kokybinius vaiko pažangos pokyčius, koreguoti ugdymo turinį ir metodus, priimti sprendimus dėl
ugdomosios veiklos tobulinimo.
Nuolat vykdytos mokomosios-pažintinės išvykos po Rudilių kaimą ir jo apylinkes:
aplankytame vietos ūkininko ūkyje vaikai mokėsi pažinti augalus, buvo supažindinti su naujausiais
žemės ūkio darbo įrankiais ir šiuolaikiška žemės apdirbimo technika. Buvo aplankyti Kupiškio
etnografijos muziejus ir Uoginių amatų centras, kuriuose vyko edukacinės pamokėlės vaikams.
Vyko į Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre rengtą lėlių teatro festivalį „Vaikai ir lėlės“ ir
tarptautinį teatrų festivalį „Theater Cluster 2019“ stebėti spektaklių vaikams. Kupiškio rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos Rudilių padalinio bibliotekininkė organizavo 6 užsiėmimus
vaikams, 2 edukacinius renginius, 8 edukacinių filmukų peržiūrą.
Jungtinės ikimokyklinės ugdymo grupės vaikai šventė pasaulinę košės dieną, pyragų dieną,
pasaulinę sveikinimosi dieną, tarptautinę Tolerancijos dieną.
Minint Draugo dieną organizuotas bendras renginys su Kupiškio r. Alizavos pagrindinės
mokyklos skyriaus Antašavos mokykla-daugiafunkciu centru. Abiejų centų vaikams buvo
organizuotos įvairios veiklos, sportinės ir pramoginės užduotys.
Siekiant ugdyti vaikų sąmoningumą ir atsakingumą, grupėje surengtas praktinis
užsiėmimas „Rūšiuoji – vadinasi galvoji“, kurio metu vaikai mokėsi teisingai rūšiuoti atliekas.
Jungtinės ikimokyklinės ugdymo grupės vaikai gamino atvirukus respublikinei
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodai-pilietinei iniciatyvai
„Vienišai širdelei-šiltas žodelis“ .
Tėvų iniciatyvos – 4.
90 proc. tėvų siūlė idėjas Centro veiklai: dėl grupės darbo laiko, dėl vertinimo aplanko,
Centro aplinkos tvarkymo ir atnaujinimo, išvykų ir renginių vaikams organizavimo, vaikų
dienotvarkės. Vyko įvairios diskusijos.
Tėvų informavimo apie vaiko pasiekimus būdai ir formos
Tėvams (globėjams) pristatyta Centro vaikų ikimokyklinio ugdymo programa, įstaigos
veiklos planas, išleisti informaciniai stendai apie įstaigos veiklą, funkcijas, struktūrą, teikiamas
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paslaugas, pildomas dienynas internete „Mano dienynas“, inicijuotas tėvų dalyvavimas vaikų
edukaciniuose projektuose.
Vyko mokytojos ir tėvų geranoriškas bendradarbiavimas. Tėvai individualių pokalbių metu
buvo informuojami apie vaiko pažangą, susipažino su vaiko pasiekimų aplankais. Esant reikalui informacija teikiama telefonu. Tėvai susirinkimų metu buvo supažindinti su naujomis
ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, vyko diskusijos su pedagoge dėl vaikų
pasiekimų aprašo taikymo ir tobulinimo.
Įstaigoje puoselėtos sveikos gyvensenos idėjos, kurta sveika ir saugi aplinka, tenkinanti
įstaigos bendruomenės poreikius, stiprinanti vaikų sveikatą ir skatinanti aktyvumą. Dalyvauta ES
paramos programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Sutvarkyta,
aptverta ir atnaujinta lauko žaidimų aikštelė. Įvairios veiklos vyko įrengtoje lauko klasėje, stadione,
Centro sporto salėje.
Vaikų vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga
Kryptingai plėtotas bendradarbiavimas su šeima. Buvo organizuota šventė mamytėms
„Tau, mamyte“, kasmetinė Derliaus šventė ,,Rudenėlio dovanos“, kurios metu vaikai ir jų tėveliai
stebino bendrais kūrybiškais darbeliais iš vaisių ir daržovių. Dalyviai minė mįsles, žaidė žaidimus.
Džiaugiamės

aktyvių,

jaunų

šeimų

dalyvavimu

renginiuose,

edukacinėse

programose,

susirinkimuose, pagalba gerinant Centro aplinką.
Sulaukę šv. Velykų kartu su Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rudilių
padaliniu buvo organizuota šventė „Velykos atėjo“. Organizuotos kasmetinės kalendorinės šventės,
popietės: Užgavėnės, Motinos diena, Tėvo diena, Adventas, šv. Kalėdos.
Jungtinės ikimokyklinės ugdymo grupės vaikai dalyvavo pilietinėje akcijoje Sausio 13-ajai
paminėti. Buvo minėta Vasario 16-oji. Renginio metu vaikai deklamavo savo tėveliams gražiausias
eiles apie Lietuvą. Renginiuose dalyvavo (100 proc.) Centro vaikų.
Vykdytos prevencinės programos
Vaikų ugdymui taikomos „Saugaus elgesio programa“, „Sveikatos ugdymo programa“ ,
„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.
Organizuota savaitė be patyčių. Prevencinėse programose dalyvavo 100 proc. vaikų.
Ypatingas dėmesys skirtas vaikų psichoemocinei vaikų sveikatai, adaptacijai. Pasitelkus
įvairias informavimo ir konsultavimo formas ugdytinių tėvai (globėjai) informuoti apie saugios ir
sveikos gyvensenos aktualijas. Vykdyta švietėjiška veikla, organizuoti 4 susirinkimai - diskusijos su
tėvais.
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklos įsivertinimo efektyvumo pažanga
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Nuolatinės stebėsenos, veiklos įsivertinimo analizės procese nustatyti teigiami įstaigos
prioritetinių krypčių ir kitos veiklos pokyčiai. Pasiekta pažanga įstaigos žmogiškųjų, materialių ir
finansinių išteklių valdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(-si), įstaigos
kultūros formavimosi, bendradarbiavimo su tėvais srityse. Vyko tėvų apklausa dėl grupės veiklos.
100 proc. tėvų atsakė, kad yra patenkinti Centre vykusiais renginiais. 80 proc. tėvų atsakė, kad
vaikų ugdymas, globa, priežiūra Centre visiškai atitinka jų šeimos poreikius ir lūkesčius. Buvo
išsakyti pageidavimai dėl ilgesnių jungtinės ikimokyklinės ugdymo grupės darbo valandų, visos
dienos grupės įsteigimo.
Rašant įstaigos strateginį planą, darbo grupė atsižvelgė į ugdytinių tėvelių ir darbuotojų
Centro veiklos įvertinimą. 2018–2020 metų strateginis planas numato priemones išsiaiškinti
silpniausius veiklos aspektus ir juos nuolat tobulinti.
Grupės mokytoja nuolat bendradarbiauja su tėvais informuodama apie vaikų ugdymo(-si)
pasiekimus ir spragas, jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus, mokytoja randa
vis daugiau galimybių tėvus įtraukti į grupės gyvenimą. Gerinant ugdymo sąlygas grupė buvo
papildyta edukacinėmis ir lavinamosiomis ugdymo priemonėmis, žaislais, vaikų sportinei veiklai
organizuoti buvo atnaujintas sportinis inventorius.
Vadovų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų lyderystės bei kompetencijų pažanga
Įstaigoje dirbo tik viena pedagogė, todėl buvo atsižvelgiama į individualius asmeninio
tobulėjimo planus. Mokytoja dalyvavo Kupiškio rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų metodinio
būrelio „Kibirkštėlė“ renginiuose, tobulino savo įgūdžius seminaruose. Planinga ir kryptinga veikla
sudarė galimybes įstaigos pedagogei tobulinti bendradarbiavimo įgūdžius ir lėmė geresnius jos
profesinės kompetencijos tobulėjimo, pagalbos vaikui ir šeimai teikimo rezultatus.
Bendra veikla sutelkė įstaigos bendruomenę kokybiškai įgyvendinti svarbiausius įstaigos
uždavinius, skatino aktyvų dalyvavimą formuojant įstaigos kultūrą, puoselėjant tradicijas,
skaidrumą, gerą vidinę komunikaciją įstaigoje, darbuotojų bei tėvų (globėjų) iniciatyvumą teikiant
siūlymus įstaigos veiklos kokybės gerinimo klausimais bei sprendžiant iškilusias problemas.
Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis
Mūsų veiklos plane numatytas priemones pavyko įgyvendinti 80 proc. Kadangi tik 2019
metais buvo baigtas įgyvendinant projektas „Infrastruktūros pritaikymas neformaliam vaikų
švietimui Kupiškio rajone“ kurio metu buvo vykdomi statybos remonto darbai, kai kurias
priemones buvo sunku įgyvendinti. Pavyko įsigyti reikiamų priemonių ir inventoriaus naujoms
patalpoms sutvarkyti. Atnaujinta ir aptverta vaikų lauko žaidimų aikštelė. Naujomis priemonėmis
papildytas grupės inventorius ir sporto salės įranga. Perdažytos sporto, aktų salės grindys ir sienos.
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Įstaigoje aktyviai veikė tėvų grupė, kurios veikla turėjo įtakos jungtinės ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pažangai. Tėvai savanoriškai padėjo atnaujinti edukacines
erdves. Įstaigoje aktyviai dirbo savivaldos institucijos. Organizuoti Centro tarybos posėdžiai.
Savivaldos institucijos teikė konstruktyvius pasiūlymus įstaigos veiklai, organizuotas maisto
atvežimas ir išdalinimas Rudilių kaimo bendruomenės nariams, gaunantiems paramą „ES pagalba
labiausiai skurstantiems asmenims“.
Projektinė veikla
Nuo 2017 m. sausio mėnesio Rudilių Jono Laužiko universaliame daugiafunkciame centre
pradėtas įgyvendinti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono
savivaldybėje“, kuris buvo vykdomas ir 2019 metais. Centre yra įsikūrę Bendruomeniniai šeimos
namai, kuriuose nuo 2019 m. sausio 3 d. savo konsultacijas Kupiškio rajono gyventojams teikė
psichologai. Individualiose ir grupinėse konsultacijose gyventojai apsilankė 96 kartus, vyko
pozityvios tėvystės mokymai, teisininko konsultacijos.
Bendradarbiaujant su Švietimo mainų paramos fondu centre buvo vykdomas projektas
„Tobulėk.Auk.Pažink.Kurk2“ („TAPK 2“). Šiuo projektu siekiama plėtoti neformaliojo vaikų
švietimo veiklų formas bei turinį didinant neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą 7–18 metų
(7–21 metų neįgalūs vaikai) amžiaus mokiniams visoje Lietuvoje. Centre ypatingas dėmesys buvo
skirtas mokinių užimtumo įvairovei vasaros atostogų metu. 2019 metais bendradarbiaujant su
Švietimo mainų paramos fondu (ŠMPF) pavyko įgyvendinti dvi vasaros stovyklas „Vasaros takais“
ir „Vasaros takais 2“. Abiejose stovyklose dalyvavo 35 Kupiškio miesto, rajono ir aplinkinių rajonų
vaikai.
Finansuojant Kupiškio r. savivaldybei organizuota Vaikų ir jaunimo socializacijos
stovykla „Saulėtais vasaros takais“, kurioje turiningai ir prasmingai vasaros atostogas leido 18
Kupiškio miesto ir rajono vaikų (beveik visi iš socialiai jautrių šeimų).
Lentelė 1. Įgyvendintų stovyklų duomenys:
Stovykla

1. Vaikų vasaros
stovykla „Vasaros
takais“
2. Vaikų vasaros
stovykla „Vasaros
takais 2“
3. Vasaros vaikų ir
jaunimo
socializacijos

Dienų
skaičius

Vaikų
skaičius

Tėvų skaičius
(baigiamajame
renginyje)

Papildomų
darbuotojų/
savanorių
skaičius

Gautos lėšos
Surinkta
lėšų,
Eurais

7 dienų
su
nakvyne
7 dienų
su
nakvyne.
5 dienų
su
nakvyne.

18

5

2

685,30

17

5

1

18

6

1

Projektinės
Eurais

1702,40
734,30

857,00
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stovykla „Saulėtais
vasaros takais“.
Vasaros vaikų stovyklų „Vasaros takais" ir „Vasaros takais 2“ apklausos duomenys. Iš viso
apklausta 10 tėvų ir 35 stovyklautojai.
Kiekvieną klausimą vertino nuo 1 iki 5 balų, kai 1 – labai blogai, o 5 – labai gerai.
Diagrama 1. Tėvų anketų duomenys.

Diagrama 2. Vaikų anketų duomenys.
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Stovyklos „Saulėtais vasaros takais“ dalyvių anketavimas nebuvo vykdomas, buvo atlikta
žodinė apklausa. Visi stovyklautojai teigiamai atsiliepė apie stovyklų veiklas ir norėtų dalyvauti
jose vėl.
Rugpjūčio 13-17 dienomis Centre viešėjo Keliaujančios architektų dirbtuvės (KAD) –
vasarą vykstantis projektas, kuriuo siekiama skatinti vaikus ir jaunimą aktyviai kurti savo aplinką,
aktyvinti bendruomeninę veiklą ir pilietiškumą mažiausiuose Lietuvos miesteliuose. Vykdyto
projekto įvairiose veiklose dalyvavo 24 vaikai ir jaunuoliai.
Mokinių atostogų metu Centre organizuotos 2 dieninės stovyklos vietos vaikams. Rudens
atostogų metu (spalio 28-31d.) organizuota stovykla „Atostogos kitaip“, kurios metu vyko sportinės
varžybos, aplinkos tvarkymo talka, protų mūšis, Helovino vakaras.
Žiemos atostogų metu (gruodžio 27, 30, 31 d.) vaikams organizuoti 2 edukaciniai
užsiėmimai: kalėdinių žaisliukų gaminimas ir šventinių meduolių kepimas, kuriuos vėliau stovyklos
dalyviai dovanojo Subačiaus senelių globos namų gyventojams. Surengtas šventinis protų mūšis,
sulaukta Kalėdų senelio dovanų.
Bendruomenei teikiamos paslaugos
Buvo organizuojami renginiai bendruomenės nariams. Iš viso juose dalyvavo apie 200
lankytojų.
1. Vasario 15 d. organizuota išvyka į Noriūnus, kur bendruomenės nariai dalyvavo
viktorinoje „Seniūnijos garbė 2019“
2. Balandžio 6 d. centre vyko Atvelykio šventė.
3. Birželio 8 d. Centro kiemelyje kaimo bendruomenei spektaklius rodė Panevėžio lėlių
vežimo teatras.
4. Birželio 23 d. organizuota Joninių šventė centro stadione į kurią susirinko ir aplinkinių
kaimų gyventojai.
5. Liepos 20 d. organizuota išvyka į Biržus – dalyvauta edukacinėje programoje Biržų
pilyje, aplankytas senų automobilių muziejus, Biržų apžvalgos bokštas.
6. Spalio 9 d. susitikimas su Panevėžio apskrities, Kupiškio r. savivaldybės priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pareigūnais.
7. Spalio 23 d. organizuota rudeninė talka.
8. Gruodžio 20 d. centro sporto salėje vyko Kalėdinis renginys šeimoms.
9. Gruodžio 27 d. vyko tradicinis renginys „Senuosius palydint“.
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rudilių padalinyje, kuris įsikūręs
Centro patalpose, apsilankymų skaičius per 2019 metus 2238, iš jų 1016 vaikų. Bibliotekoje vyksta
įvairūs renginiai vaikams ir suaugusių mokymai, konsultacijos.
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Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Rudilių
medicinos punkte, kuris įsikūręs Centro patalpose, apsilankymų pas bendrosios praktikos
slaugytoją per 2019 m. metus buvo 531, apsilankymų namuose 290, iš viso 821. Vieną kartą per
mėnesį atvyksta dvi gydytojos, kurios priiminėja ligonius, pas jas apsilanko iki 25 pacientų per
mėnesį.
Centre buvo vykdoma neformaliojo švietimo programa, „Būk aktyvus ir sveikas“,
finansuojama struktūrinių ES fondų, kurioje dalyvavo 18 Rudilių kaimo vaikų. Bendradarbiaujant
su Kupiškio jaunimo centru vyko neformaliojo švietimo veiklos.
Bendruomenės nariai turi galimybę kiekvieną dieną nuo 8 iki 19 valandos sportuoti Centro
sporto salėje, mankštintis treniruoklių salėje, žaisti stalo tenisą, pulą, įvairius stalo žaidimus, lankyti
neformaliojo ugdymo būrelius, naudotis bibliotekos paslaugomis. Per mėnesį Centre registruojama
iki 120 suaugusių, vaikų ir jaunimo apsilankymų.
III SKYRIUS
VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ
Rodiklio pavadinimas

Rezultatas

1. UGDOMOSIOS VEIKLOS KOKYBĖS PAŽANGA
1.1. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruotos kitos
4
programos, skaičius
1.2. Vaikų, kuriems teikiama švietimo pagalba, dalis (proc.)
0
1.3. Vaikų, kuriems ugdymas individualizuojamas, dalis (proc.)
0
1.4. Veiklos netradicinėse aplinkose, skaičius
8
1.5. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, padariusių pažangą, dalis (proc.)
100
1.6. Priešmokyklinio ugdymo programą baigusių mokinių, brandžių pradiniam
100
ugdymui, dalis (proc.)
1.7. Administracijos stebėtos ir vertintos pedagoginių darbuotojų veiklos, skaičius
5
1.8. Vidutinis administracijos stebėtų ir vertintų veiklų, tenkančių vienam
5
pedagoginiam darbuotojui, skaičius
1.9. Administracijos stebėtos ir vertintos kitų pedagoginių darbuotojų veiklos,
0
skaičius
1.10. Tėvų iniciatyvos, skaičius
4
1.11. Tėvų informavimo apie vaiko pasiekimus formos, skaičius
5
2. VAIKŲ KITŲ PASIEKIMŲ PAŽANGA
2.1. Dalyvavimų Savivaldybės, šalies konkursuose, varžybose ir kt., skaičius
1
2.2. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius
0
2.3. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius
0
2.4. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius
0
2.5. Šalies lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius
0
3. VAIKŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ, PILIETIŠKUMO ŪGTIES PAŽANGA
3.1. Vykdyti ikimokyklinio ugdymo mokyklų lygmens projektai, skaičius
0
3.2. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius
0
3.3. Vykdytos prevencinės programos, skaičius
3
3.4. Prevencinėse programose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)
100
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4. IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMO
PAŽANGA
4.1. Ikimokyklinės ugdymo mokyklos apklausose dalyvavusių tėvų dalis (proc.)
90
4.2. Ikimokyklinės ugdymo mokyklos apklausose dalyvavusių pedagogų dalis
100
(proc.)
5. VADOVŲ IR IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS PEDAGOGŲ LYDERYSTĖS BEI
KOMPETENCIJŲ PAŽANGA
5.1. Pedagogų, skleidusių patirtį Savivaldybėje, dalis (proc.)
0
5.2. Pedagogų, skleidusių patirtį šalyje, dalis (proc.)
0
5.3. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam
18
pedagogui
5.4. Kolegialiai stebėtos ir vertintos veiklos (modelis ,,Kolega – kolegai‘‘), skaičius
0
5.5. Kolegialiai stebėtos ir vertintos atviros veiklos, skaičius
0
5.6. Vadovai, skleidę patirtį Savivaldybėje, skaičius
0
5.7. Vadovai, skleidę patirtį šalyje, skaičius
0
5.8. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam vadovui
48
5.9. Įrengtos, pritaikytos ir naudojamos netradicinės, mobilios ugdymo aplinkos,
4
skaičius
5.10. Įdiegti nauji ugdymo modeliai, skaičius
0
5.11. Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis (proc.)
80
5.12. Ikimokyklinėje įstaigoje veikiančios darbo grupės, kurių veikla įtakojo
1
ikimokyklinės įstaigos pažangą, skaičius
Sutartinis žymėjimas: 0 – nėra duomenų; NN – nėra, negalėjo būti (pvz. pradinėje mokykloje nevykdomi brandos egzaminai)

IV SKYRIUS
PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS
2019 m. Centras vykdė šias programas: Žinių visuomenės, kultūros ir sportinio aktyvumo
skatinimo; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo.
Lentelė 3. Biudžetas

Išlaidų rūšys

Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

Darbo užmokestis

2.1.1.1.1.1

23975.00

23975.00

23975.00

Socialinio draudimo
įmokos
Medikamentai

2.1.2.1.1.1

380.00

376.71

376.71

2.2.1.1.1.2

40.00

40.00

40.00

Ryšiai

2.2.1.1.1.5

465.00

464.46

464.46

Transporto išlaikymas

2.2.1.1.1.6

2390.00

2389.50

2389.50

Komandiruotės

2.2.1.1.1.11

0.00

0.00

0.00

Komunalinės paslaugos

2.2.1.1.1.20

10140.00

10139.61

10139.61
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Materialiojo turto
paprastojo remonto išlaidos

2.2.1.1.1.15

940.00

939.54

939.54

Kvalifikacijos kėlimas

2.2.1.1.1.16

70.00

67.90

67.90

Kitos prekės ir paslaugos

2.2.1.1.1.30

6719.00

6718.99

6718.99

Informac. technologijų
prekės ir paslaugos
Darbdavių soc. parama
natūra
Iš viso:

2.2.1.1.1.21

901.00

900.64

900.64

2.7.3.1.1.1

70.00

61.07

61.07

46090.00

46073.42

46073.42

Lentelė 4. Pajamų įmokos
Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Išlaidų rūšys

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

Darbo užmokestis

2.1.1.1.1.1

190.00

0.00

0.00

Socialinio draudimo
įmokos
Transporto išlaikymas

2.1.2.1.1.1

3.00

0.00

0.00

2.2.1.1.1.6

1073.00

1072.40

1072.40

Kitos prekės ir paslaugos

2.2.1.1.1.30

500.00

500.00

500.00

1766.00

1572.40

1572.40

Iš viso:
Lentelė 5. Mokymo lėšos
Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas

Darbo užmokestis

2.1.1.1.1.1

6285.00

6285.00

6285.00

Socialinio draudimo
įmokos
Inform. tech. prekės ir
paslaugos

2.1.2.1.1.1

137.00

136.39

136.39

2.2.1.1.1.21

31.00

30.03

30.03

Kvalifikacijos kėlimas

2.2.1.1.1.16

0.00

0.00

0.00

Kitos prekės ir paslaugos

2.2.1.1.1.30

372.00

372.00

372.00

Darbdavių soc. parama
natūra

2.7.3.1.1.1

35.00

34.28

34.28

Išlaidų rūšys

Finansavimas

Kasinės
išlaidos
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Iš viso:

6860.00

6857.70

6857.70

Lentelė 6. Viešieji darbai
Išlaidų
ekonominės
klasifikacijos
kodas

Išlaidų rūšys

Ataskaitinio
laikotarpio
išlaidų
planas

Finansavimas

Kasinės
išlaidos

Darbo užmokestis

2.2.1.1.1.30

2446.00

2443.63

2443.63

Socialinio draudimo
įmokos

2.2.1.1.1.30

54.00

53.03

53.03

2500.00

2496.66

2496.66

Iš viso:

Lėšos, kurios sukauptos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Labdaros ir
paramos įstatymu, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 2019 m. skirtų Rudilių Jono Laužiko
universalaus daugiafunkcio centro yra 71,41eurų.

L. e. direktoriaus pareigas

Saulius Kulnickas
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