RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ
VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2019 m. kovo 27 d. Nr. T-1102
Radviliškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-42, 221 punktu, Radviliškio rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro 2018
metų veiklos ataskaitą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Antanas Čepononis

Patvirtinta
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-1102
RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcis centras (toliau – Centras) yra savivaldybės
biudžetinė įstaiga. Adresas – Pušų g. 37, Kutiškių k. LT-82102 Radviliškio r. sav. Tel. (8 422)
49471, el. p. kutiskiuudc@gmail.com, puslapis internete – www.kutiskiu-udc.lt
1.2. Centro direktorė Regina Kielienė, vadybinio darbo stažas 38 metai.
Administracijos darbuotojai
3 (2,5 et.)

Specialistai
7 (5,5 et.)

Pagalbinis personalas
4 (4,5 et.)

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:
Laikotarpis
Paslaugų gavėjai
Ikimokyklinio ugdymo (10,5
val.) grupės ugdytiniai
Priešmokyklinio ugdymo
(4 val.) grupės ugdytiniai
Vaikai, kuriems teikiama
švietimo pagalba (logopedo)
Neformaliojo vaikų ir
suaugusiųjų švietimo
programų (būrelių) dalyviai

Kultūrinės ir sportinės veiklos
dalyviai.
Socialinės paslaugos 2018 m.:
naudojimosi dušu ir sauna,
sporto salės nuoma
Treniruoklių salės lankytojai
Sporto ir pramogų salės
lankytojai

2018 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

15

16

5

0

14
(iš jų 3 turi didelių specialiųjų
ugdymo(-si) poreikių)
105
iš jų – 49 mokiniai ir
jaunimas;
20 – ikimokyklinio amžiaus
vaikų;
36 – suaugusieji
apie 180
kaimo gyventojų
apie 20 suaugusiųjų

14
(iš jų 2 turi didelių specialiųjų
ugdymo(-si) poreikių)
102
iš jų – 31 mokiniai ir
jaunimas;
16 – ikimokyklinio amžiaus
vaikų;
55 – suaugusieji
apie 200
kaimo gyventojų
apie 20 suaugusiųjų

apie 15 lankytojų
apie 100 dalyvių

apie 15 lankytojų
apie 100 dalyvių

1.5. Finansavimo šaltiniai:
1.5. Finansavimo šaltiniai:
1. Savivaldybės biudžetas
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos
1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

2018 m.

(Lėšos tūkst. Eur)
149,9
119,3
26,0
4,6

2. Kiti šaltiniai
2.1. ES paramos lėšos
2.2. Valstybės biudžeto lėšos
2.3. Paskolos lėšos
2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.) 2% LPF
1.6. Biudžeto išlaidos.

Išlaidų ekonominės
klasifikacijos kodas

2

2

2

2

2
2

Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas

1

2

2
2

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

2
5

Ryšių paslaugų įsigijimo
išlaidos

2

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

2

1

1

1

11

2

2

1

1

1

15

2

2

1

1

1

16

2

2

1

1

1

17

2

2

1

1

1

20

2

2

1

1

1

21

2

2

1

1

1

23

2

2

2

7

2

7

2

1

1

1

2

7

3

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

Prekių ir paslaugų
naudojimas
Mitybos išlaidos
Medikamentų ir
medicininių paslaugų
įsigijimo išlaidos

2

2

Išlaidų
pavadinimas

30

Transporto išlaikymo ir
transporto paslaugų
įsigijimo išlaidos
Aprangos ir patalynės
įsigijimo išlaidos

3

1

0,1

1.1.
Savivaldy
-bės
biudžeto
lėšos
(AL)

1.2.
Valstybės
biudžeto
specialiosios
tik- slinės
dota -cijos
lėšos
(MK)

96,1

24,8

21,3
0,4

1,2

1.2.
Valstybės
biudžeto
specialiosios
tikslinės do
-tacijos
lėšos
(Dotacinės)

1.3.
Biudžetinių
įstaigų
pajamos
(SP)

Materialiojo turto
paprastojo remonto
išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo
išlaidos
Ekspertų ir konsultantų
paslaugų įsigijimo
išlaidos
Komunalinių paslaugų
įsigijimo išlaidos
Informacinių
technologijų prekių ir
paslaugų įsigijimo
išlaidos
Ūkinio inventoriaus
įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
Socialinės išmokos
(pašalpos)
Socialinė parama
pinigais
Darbdavių socialinė
parama pinigais

2
Iš viso:

Iš viso:

120,9
0,0

4,6
4,0

27,1
4,4
0,0

0,8

0,8

0,3

0,3
0,0
0,0

Komandiruočių išlaidos

Materialiojo ir
nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos
Kitų mašinų ir įrenginių
įsigijimo išlaidos
1

0,1

0,9

0,9
0,1

0,1

12,6

12,6

2,4

0,4

2,4

0,4

0,2

1,5

0,3

0,4

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
1,9

0,0

0,0

0,0

1,9

1,9
119,3

26,0

0,0

4,6

1,9
149,9

Nevykdėme didelių remonto darbų, įsigijome virtuvės įrangos - konvekcinę krosnelę, kėdes sporto
ir pramogų salei.

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.
2018 m. Centro veiklos tikslas ir uždaviniai:
Tikslas: gerinti daugiafunkcio centro teikiamų paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą kaimo
gyventojams, atsižvelgiant į įvairaus amžiaus gyventojų poreikius.
Uždaviniai:
1. Gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę: atnaujinti ugdymo turinį, atitinkantį šiuolaikinius
ugdymo tikslus ir ugdytinių pasiekimų vertinimo sistemą.
2. Skatinti vietos gyventojų bendruomeniškumą, pilietiškumą, patriotizmą,telkti bendruomenę
atkurtos Lietuvos šimtmečio paminėjimui.
3. Sudaryti kuo patrauklesnes sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fiziniam aktyvumui, sveikai
gyvensenai.
Pokyčiai ir naujovės įgyvendinant veiklos tikslus ir uždavinius 2018 m.
Pagrindinės Centro veiklos – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, neformalus vaikų ir
suaugusiųjų švietimas, kultūrinė-sportinė veikla.
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
2017-2018 m. m. įstaigoje veikė 4 valandų priešmokyklinio ugdymo grupė ir darželio grupė 2-6
m. vaikams, o 2018-2019 m. m. viena mišraus amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė. Buvo
teikiama švietimo pagalba (logopedo) vaikams, turintiems kalbos sutrikimų ir 3 vaikams, turintiems
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Į pirmą klasę išleidome 5 labai gerai paruoštus vaikus,
turinčius visas reikalingas kompetencijas mokymuisi mokykloje. Tai patvirtino atliktas vidaus
veiklos įsivertinimas pagal rodiklį „3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje“.
Priešmokyklinio ugdymo grupėje visi vaikai išmoko ne tik pažinti raides, bet ir skaityti, surengė
didžiulę kūrybinių darbų parodą, skirtą atkurtos Lietuos 100-čiui. Pradinių klasių mokytojų
atsiliepimai apie mūsų įstaigos ugdytinius – patys geriausi.
Siekdami atnaujinti ikimokyklinio ugdymo turinį, atitinkantį šiuolaikinius ugdymo tikslus ir
ugdytinių pasiekimų vertinimo sistemą, parengėme Kutiškių daugiafunkcio centro ikimokyklinio
ugdymo programą, kuriai pritarta Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-04-05 sprendimu
Nr. T-839. Vaikų pasiekimus ir daromą pažangą du kartus per metus vertinome pagal naujas
metodines rekomendacijas ir 18 kriterijų. Šis vertinimo procesas bus tęstinis per eilę metų. Vienas
aktualiausių uždavinių įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą – suprasti vaikus, atpažinti jų
poreikius, kurti kiekvieno vaiko individualumą atitinkančias ugdymo aplinkas. Ilgalaikiame veiklos
plane keitėme savaitės temas į patrauklesnes vaikams: apie paukštelius, gimimo dienas, ko ir kodėl
mums negalima daryti, apie gamtą bei šeimą. Vykdėme projektus: „Mūsų mažieji draugai –
paukšteliai“, „Žmonių darbai mums padeda gyventi“, „Už medžių ir krūmų slapstosi ruduo“;
prevencines programas – „Diena be automobilio“, „Auk sveikas“, „Aš draugauju su visais“.
Organizavome įvairius renginius, šventes, parodėles: „Pas Kaziuką“, „Mano gimtinė – Lietuva“,
„Užgavėnės – blynų kepimas“, „Rid rid margučiai“, „Mamyte, aš tave myliu“, „Įdomi daržovė,
vaisius“. Su ugdytiniais dalyvavome respublikiniuose renginiuose: „Tau močiute, tau seneli“,
„Vaikų Velykėlės“. Ikimokyklinio ugdymo grupėje ugdėme mišraus amžiaus vaikus, todėl jiems
diferencijavome užduotis pagal vaikų amžių bei individualizavome ugdymo turinį specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
Aktyviai bendradarbiavome su tėvais, siekėme juos įtraukti į vaikų ugdymo procesą, kvietėme į
mūsų renginius, šventes, kartu dalyvavome sporto renginiuose. Aktualiausią informaciją tėvams
talpinome stenduose, internetinėje svetainėje. Įsigijome naujų priemonių, įrengimų, skatinančių
vaikų kūrybiškumą, smalsumą, patriotiškumą, sportinę veiklą. Vaikų kultūrinei veiklai įsigijome 16
tautinių kostiumų berniukams ir mergaitėms. Tobulinome pedagoginę kvalifikaciją ir dalyvavome
įvairiose seminaruose: “ Mokymai vaiko gerovės komisijų atstovams”, “Ugdymo įstaigos Vaiko
gerovės komisijos darbo organizavimas, dokumentacija ir jos pateikimas, bendradarbiavimo
kryptys”, “Vaikystė – be tamsių karalysčių”.
Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas 2018-2019 m. m.
Eil. Programos pavadinimas
Dalyvių skaičius
Nr.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Sportas visiems“
(futbolas, krepšinis, tenisas, stalo tenisas, judrieji
žaidimai, estafetės, smiginis, biliardas ir kt.)
Dailieji amatai
Kūrybinės dirbtuvės (karpiniai)
Keramika
Anglų kalbos mokymo kursai pradedantiesiems
A0, A1
Anglų kalbos mokymo kursai pažengusiems B1
Liaudies dainų vokalinis ansamblis „Nostalgija“
Moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė“
Mažųjų DO RE MI

15 vaikai
9 jaunimas
6 suaugusieji
7 mokiniai
8 suaugusieji
10 suaugusieji
9 suaugusieji
5 suaugusieji
9 suaugusieji
8 suaugusieji
16 ikimokyklinukai
Viso: 102 dalyviai

2018 m. vykdėme 9 programas, kuriose dalyvavo 102 dalyviai: 16 ikimokyklinio amžiaus vaikų,
31 – mokiniai ir jaunimas, 55- suaugusieji. Populiariausia programa - „Sportas visiems“, kurioje
galėjo dalyvauti visi norintys sportuoti, žaisti krepšinį, futbolą, stalo tenisą. Užsiėmimai vyko
kasdien 4 val. renovuotoje sporto ir pramogų salėje ir sporto aikštėje lauke. Kaimo gyventojų fizinio
aktyvumo skatinimui įstaigos teritorijoje įrengti 6 lauko treniruokliai, įsigyta reikalingo sporto
inventoriaus. Aktyviai įsijungėme į Radviliškio visuomenės sveikatos biuro organizuotą ir ES
lėšomis remiamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone“: vyko 12 jogos
užsiėmimų, 15 funkcinių treniruočių. Projektas vyks du metus.
Nestokoja savo populiarumo keramikos, dailiųjų amatų programos, nauja programa 2018 m. –
kūrybinės dirbtuvės -karpiniai, kuriais švenčių proga buvo papuošti įstaigos langai. Gražiausius
keramikos darbus pristatėme rajono tautodailės parodoje, organizavome autorines darbų parodas.
Atsižvelgdami į kaimo gyventojų poreikius vykdėme suaugusiųjų anglų kalbos mokymo kursus
pažengusiems ir pradedantiesiems, kuriuose dalyvavo ne tik mūsų kaimo, bet ir Šniūraičių kaimo
gyventojai. Aktyviai jau antrus metus dalyvavome suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Lietuva
mokosi – iš praeities į ateitį“. Vaikų socializacijai vasaros atostogų metu vykdėme projektą
„Smalsūs šimtmečio vaikai“, aplankėme nuostabų Telšių miestą ir mūsų gintarinį pajūrį. Įstaigoje
organizuotas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas pilnai tenkina įvairaus amžiaus grupių
kaimo gyventojų poreikius, sudaro galimybes mokytis visą gyvenimą, gauti įvairias ir kokybiškas
švietimo paslaugas šalia namų.
Kultūrinė veikla
Įgyvendindami užsibrėžtus 2018 m. tikslus skatinome vietos gyventojų bendruomeniškumą,
pilietiškumą, patriotizmą, telkėme bendruomenę kultūrinei veiklai, atkurtos Lietuvos šimtmečio
paminėjimui. Vadovaujantis įstaigos kultūrinių renginių planu 2018 m. organizuoti 55 kultūriniai
renginiai, iš jų: net 16 meno kolektyvų („Vėtrungė:, „Nostalgija“, „Mažųjų DO RE MI“)
išvažiuojamųjų pasirodymų, 5 parodos. Net 11 renginių buvo skirti atkurtos Lietuvos 100-mečiui:
Šventinis koncertas „Aš myliu Lietuvą“ ;
Darželio ugdytinių kūrybinių darbų paroda „ Lietuvos 100-mečiui“ ;
Paminėjome Liutkiškių kaimo 345 m. ir Kaneivaičių pradinės mokyklos 95 m. sukaktis;
Dalyvavome Lietuvos ikimokyklinių įstaigų patriotinių dainų festivalyje Šeduvoje;
Dalyvavome jaunųjų atlikėjų festivalyje-konkurse „Mano daina Lietuvai“ – Muzikos mokykla;
Dalyvavome Šiaulių regiono mažųjų talentų festivalyje - „Mažųjų DO RE MI“;
Protų mūšis „Aš – Lietuvos pilietis“ – Kutiškių DC;
Vokalinio ansamblio „Vėtrungė“ išvažiuojamieji pasirodymai: Vėžaičiai, Rekyva, Karčemos,
Butėnai, Krekenava, Alksniupiai, Piniava.

Liaudies dainų vokalinio ansamblio „Nostalgija“ išvažiuojamieji pasirodymai: romansų šventė
Pociūnėliai, Butėnai „Bobų vasara“, kapelų festivalis Karčemos, „Juodalksnių pavėsyje“
Alksniupiai, Radviliškio seniūnijos bendruomenių šventė Karčemos.
Renginių nuotraukos patalpintos įstaigos internetiniame tinklalapyje.
Socialinės paslaugos
2018 m. toliau teikėme šias socialines paslaugas: pirties su saunomis ir naudojimosi dušais,
sporto ir pramogų salės patalpų nuoma. Pirties su saunomis paslauga pasinaudota – 33 kartus,
naudojimosi dušais – 13 kartų, salės nuoma ritualinėms paslaugoms – 1 kartą. Socialinių paslaugų
įkainiai nustatyti vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Už teikiamas
socialines paslaugas gauta 118,10 Eur, kurie panaudoti įstaigai reikalingų prekių ir paslaugų
įsigijimui.
3. Įstaigos teikiamos paslaugos
Centre, atsižvelgiant į kaimo gyventojų poreikius, teikiamos šios paslaugos: ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo, švietimo pagalbos (logopedo), vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo
švietimo, kultūrinės-sportinės veiklos, laisvalaikio užimtumo ir socialinės paslaugos. Įstaigoje
organizuojame maitinimą ikimokyklinio amžiaus vaikams. Dalyvaujame ES pieno programoje
„Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ programose.
4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą
Svarbiausias vadovo tikslas – telkti bendruomenę komandiniam darbui ir užtikrinti teikiamų
paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą kaimo gyventojams. Sudariau darbo grupes metinės
veiklos programos ir strateginio plano rengimui, tvirtinau neformaliojo švietimo programas, metinį
kultūrinių renginių planą, ikimokyklinio ugdymo ilgalaikius planus, specialiojo ugdymo ir švietimo
pagalbos gavėjų sąrašus, vaiko gerovės komisijos sudėtį, tvarkiau mokinių ir pedagogų registrus,
ŠVIS ataskaitas, sudariau komisijas metinei ir maisto produktų inventorizacijai, vykdžiau
darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimus ir kitus įstaigos administravimo darbus.
Didžiausią dėmesį praėjusiais metais skyriau personalo vadybai. Vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atnaujinau ir
patvirtinau įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus pagal naujus reikalavimus ir supažindinau
pasirašytinai visus darbuotojus.
Atlikau nepedagoginių darbuotojų praėjusių metų veiklos vertinimą pagal nustatytas
darbuotojams metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius ir įsakymu patvirtinau
pareiginės algos kintamosios dalies dydį procentais. Parengiau ir pasirašiau su darbuotojais darbo
sutarčių pakeitimus, susitarimus dėl papildomo darbo, įgyvendinau naują etatinio darbo
apmokėjimo tvarką. Neformaliojo ugdymo mokytojams (būrelių vadovams) pakeičiau būtinąsias
darbo sutarties sąlygas, patvirtinau pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus ir darbo krūvio
sandarą.
Subūriau puikią kvalifikuotų pedagogų komandą. Įstaigoje dirba 7 pedagogai. Visi
pedagogai atitinka kvalifikacinius reikalavimus, turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, du iš jų –
magistro diplomus, du pedagogai baigė perkvalifikavimo studijas ir įgijo ikimokyklinio ugdymo
pedagogo kvalifikaciją. Vykdžiau pedagoginės veiklos priežiūrą, analizavau pedagogų darbą,
vadovavau Mokytojų tarybos darbui. Mokytojų taryboje didžiausias dėmesys buvo skiriamas
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo turinio atnaujinimui ir pasiekimų vertinimui pagal naujus
metodinius reikalavimus, geresnių sąlygų sudarymui vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fiziniam
aktyvumui ir sveikai gyvensenai.
Rūpinausi informacijos sklaida apie įstaigą, internetinio tinklalapio nuolatiniu atnaujinimu.
Visa svarbiausia informacija apie įstaigą, joje vykdomas veiklas, viešuosius pirkimus, korupcijos
prevenciją, maitinimą, teikiamas paslaugas buvo talpinama įstaigos internetiniame tinklalapyje.
Viešinome informaciją kaimo skelbimų lentose, spaudoje.
Inicijavau bendradarbiavimą su socialiniais partneriais – Radviliškio visuomenės sveikatos
biuru, Palonų daugiafunkciu centru, Radviliškio seniūnija, VO „Kutiškių kaimo bendruomene“,

Radviliškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka, Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindine mokykla.
Pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis su Radviliškio muzikos mokykla.
Koordinavau ir skatinau meno mėgėjų kolektyvų išvykas į konkursus, festivalius,
dalyvavimą tautodailės parodose, mugėse. Rūpinausi kultūrinių renginių kokybe ir aktyvesniu
bendruomenės narių dalyvavimu renginiuose. Dalyvavau visuose įstaigos kultūriniuose renginiuose,
tėvų susirinkimuose.
Nuolatos rūpinausi žmoniškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymu, jų kontrole,
įstaigai skirtų lėšų racionaliu panaudojimu.
5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.
Vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557,
įstaigoje atliktas veiklos kokybės įsivertinimas pagal rodiklį „3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė
priešmokykliniame amžiuje.“
Uždaviniai:
1. Įvertinti priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(-si) pasiekimus pagal 5 pagrindines
kompetencijas.
2. Įvertinti priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių
pasiekimus.
Tyrimas buvo atliktas naudojant tokius vertinimo metodus: stebėjimą, individualų pokalbį,
diskusiją, vaiko pasakojimus, darbelių ir veiklos analizę. Buvo vertinami 5 priešmokyklinio
amžiaus vaikų (iš jų 1 turintis didelių specialiųjų ugdymosi poreikių) pasiekimai rugsėjo–gegužės
mėnesiais, lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais. Atlikto tyrimo išvados:
1. Visi 5 vaikai įgijo reikiamas kompetencijas (net išmoko skaityti) ir labai gerai pasiruošę
mokymuisi mokykloje.
2. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(-si) poreikių, kalbos ir kalbėjimo sutrikimai pašalinti,
o pasiekimų pokyčiai ryškūs visose 5 kompetencijose.
6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo
būdai.
Įvykdyti higienos normos HN:2016 17 punkto reikalavimus ir vaikų lauko žaidimų aikštelę arba
visą pastato teritoriją aptverti ne žemesne kaip 1,5 m. aukščio tvora.
Atlikti kitus pastato remonto darbus: cokolio, nuogrindų, lietvamzdžių, stogelio į darželio grupę.
Skirtas finansavimas 2019 m. remonto darbams – 4000 Eur.

Direktorė

Regina Kielienė

