
           KAUNO L/D „RASYTĖ“ ĮSTAIGOS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016 M. 

          2016m. vyko 4 Kauno l/d „Rasytė“ tarybos posėdžiai.  

2016 – 03 - 24 posėdyje supažindinta su naujais ŠMM ir Sveikatos ministerijos dokumentais, kurie 

parengti siekiant kelti šalies mokyklų, igyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės lygį. 

Pristatyta nauja vaikų priėmimo į darželį tvarka. Pritarta atsitiktinei vaikų skirstymo į grupes tvarkai. Pritarta 

2016 - 2017 m.m. IU ir PU organizavimo modeliams įstaigoje. 

Pristatytos Švietimo ir ugdymo, Valstybės funkcijų programos sąmatos. Pritarta numatomų pirkinių 

planui, panaudojant biudžeto, 2 proc. paramos, Mokinio krepšelio bei specialiąsias lėšas. Pritarta siūlymui 

pakoreguoti įstaigos strateginį planą: pirmiau pakeisti grindų dangą, o sienų atnaujinimo darbus nukelti 

vėlesniam laikui, nes vasarą numatomi avarinio vamzdyno remonto darbai.  Pritarta kriterijams, nustatant 

tarifinį pedagoginį darbuotojų koeficientą. Nutarta įstaigos koridoriuje įrengti piešimo erdves.  

         2016 - 05 - 26 posėdyje pritarta  2015 -2016m. m. ugdomosios veiklos rezultatams ir vaikų 

pasiekimų išvadoms. Supažindinta su 2016 m. įstaigos veiklos plano tarpiniais rezultatais: pagerinta 

materialioji bazė, pradėta naudotis duomenų valdymo sistema “Debesyje” ir elektronine programa “Mūsų 

darželis”. Pritarta giluminio įsivertinimo planui, Kauno l/d „Rasytė“ ikimokyklinio ugdymo programai 

(projektui). Supažindinta su vadovo veiklos ataskaita už 2015 m., finansinių išteklių panaudojimui pagal 

Valstybinių funkcijų programą. pritarta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo elektroninio dienyno „Mūsų 

darželis“ nuostatams; auklėtojų Rasos Jusevičienės ir Irenos Mačionienės atestacijai auklėtojo metodininko 

kvalifikacinei kategorijai įgyti, vidaus darbo tvarkos taisyklių pakeitimo darbo grupės sudėčiai.  

                  2016- 09 - 22 posėdyje supažindinta su mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų 2015 – 2016 m.m.   

savianalizės anketomis. Pritarta 2016-09- 01, mokytojų tarifikacijos sąrašui, nustatant aukščiausią  tarifinio 

atlygio koeficientą. Informuota apie nuveiktus darbus:  renovuotos „Pelėdžiukų“ grupės grindys, ištapetuotos 

sienos, sporto salėje uždėtas apsaugos tinklas ant langų,  įrengta signalizacija,  įrengta čiuožykla pagal 

naujausius reikalavimus – su minkšta danga. Supažindinta su numatomomis edukacinėmis programomis  2016 

– 2017  m.m. Tėvų iniciatyva buvo pasiūlyta lauke įrengti mini darželius, atnaujinti šventines programas ir 

drabužius. 

    2016-12-16 posėdyje pritarta plačiojo įsivertinimo rezultatams. Pristatyta 2016m. „Mokinio 

krepšelio“ lėšų panaudojimas, supažindinta su viešųjų pirkimų ataskaita, įstaigos tarybos nariai supažindinti 

su dokumentais: pirkinių ir paslaugų sąskaitomis-faktūromis, orderiais, medžiagų pirkimų ir nurašymo aktais. 

Supažindinta su ataskaitą apie 2016m.  2proc. GPM, ugdymo, Savivaldybės ir mokinio krepšelio lėšos bei 

tiekėjų paramos panaudojimu. Pritarta 2016m. įstaigos veiklos tikslų rezultatams, 2016m. strategijos 

realizavimo vertinimui. Pritarta 2017 m. įstaigos veiklos planui projektui. Pritarta Mokytojų  ir pagalbos 

vaikui specialistų 2017-2019 m.m. atestacijos programai. Pritarta komandų ir komisijų ataskaitom ir veiklos 

vertinimui. 

 

                                           Ataskaitą parengė įstaigos tarybos pirmininkė Ramunė Jokubauskienė 


