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I. NIISIJA IR STRATEGINIAI POKYdIAI

MISIJA - Kokybi5kai igyvendinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, puoseleti

tautini savitum4, siekiant i5saugoti tautos tradicijas ir paprodius.

vtZIJA- [staiga, patraukli vaikui, patikima Seimos pagalbininke, kurioje darbuotojai maksimaliai
panaudoja savo k[rybines galias, ruo5dami vaikq mokyklai.

VERTYBES
. 1. tauti5kumas ir pilietiSkumas;
2. augimas - aktyvus tobulejimas;
3. partneryste, bendradarbiavimas ir partneri5kumas;
4. atvirumas pokydiams, ie5kojimams, naujoms idejoms;
5. ugdymosi aplinkos puoselejimas ir saugojimas.

VEIKLOS PRIORITETAI
l. Ugdymo(si) ir prieZifros kokybes gerinimas.
2. Saugios, tenkinandios vaikq poreikius, edukacines aplinkos bei darbo sQlygq sudarymas.

VEIKLOS EFEKTYVT'MO DIDII\IMO KRYPTYS

Siekiant didinti veiklos efektyvum4, lop5elis- darilelis planuoja:

1. Sudaryti s4lygas istaigos bendruomenei konstruktyviai bendrauti ir bendiadarbiauti.
2. Atnaujinti teises aktus, susijusius su ikimokykliniu ir prie5mokykliniu ugdymu.
3. Ie5koti ES struktfiriniq fondq paramos istaigai.
4. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus vaikq veikloje, igyvendinant lop5elio-darZelio

,,Pasaka" ikimokyklinio ugdymo program4 ir Prie5mokyklinio ugdymo bendrqj4 program4.
5. Tobulinti vadovq ir pedagogq informaciniq technologrjq valdymo kompetencijas.
6. Taikyti individualios vaikq paZangos vertinimo metodik4.



II. STRATEGTNTU TTKSLU rR PROGRAMq IGYVENDTNTMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS
ISorinO aplinkos analiz6:
Politiniai veiksniai

Lop5elis-darZelis ,,Pasaka'o yra viesasis juridinis asmuo, pavaldus Alytaus miesto
savivaldybes tarybai, vykdantis neformalqjivaikq nuo I iki 7 metq ugiyma.

Alytaus lop5elis-darZelis ,,Pasaka" savo veikl4 grindLialadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Konstitucij4 Lietuvos Respublikos Svietimo fstatymu, Valstybine Svietimo 2013-
2022 m- strategija, Septynioliktos Lietuvos Respublikos Vyiiausyb es ZOt6-2020 metq programa,
Vaiko teisirl konvencija, Lietuvos Respublikos Svietimo ii mokslo ministro isakymais, ,A,1ytu.r,
miesto savivaldybes tarybos sprendimais, Savivaldybes adminishacijos direktoriaur il'Srilil;
ir sporto skyriaus vedejo patvirtintais dokumentais bei lop5elio-darZelio ,,pasaka., rrrostutair.- 

-

Ekonominiai veiksniai
Lop5elis-darZelis finansi5kai savaranki5kas. LopSelio-dafielio veikla finansuojama iS

Alytaus miesto savivaldybes biudZeto, valstybes biudZeto (mokinio krep5elio ir deleguotos le5os)
ir kitq finansavimo Saltiniq. Mokinio krepSelio le5q pakankaugdymo ptano realizavimiri: pedagogri
darbo uZmokesdiui, kvalifikacijos tobulinimui, paaintines veiklos organizavimri,' ,ga"yr;o
priemoniq ir Zaislq isigijimui. Truksta le5q sanitariniq-higieniniq sqlygq geri"nimui, vidaus iiiStres
aplinkos modernizavimui bei kitoms paslaugoms. Bfltina istaigos .irr&u"iia. Atlikta tik daline
(pakeisti langai ir ap5iltintas stogas).

Lop5elis-darZelis ,,Pasaka" turi paramos gavejo status4. Papildomos lesos pritraukiamos
gaunant remejq ir gyventojq pajamq mokesdio (GpM) 2oh panm4.

Neefektyviai sprendZiama ikimokyklinio ugdymo pedagog,lir aptarnaujandio personalo
darbo uZmokesdio problema.

Socialiniai veiksniai
MaZejantis gimstamumas, migracija, bedarbyste, vis didejantis vaikq skaidius iS nepilnq,

socialiai remtinq bei socialines rizikos Seimq, tai pagrindiniai socialiniai veiksniai itakojantysikimokyklin! ugdym4.
Lop5elis-darZelis,,Pasaka" yra sename Dainavos mikrorajone, kuriameyranema2ai

bendrabudiq, Seimos dahniaumigruoja (gauna socialinius bustus, iSvyksta i kita; vietoves). [staig4lanko 18 vaikq i5 Seimq, kurioms taikoma atvejo vadyba, 4 vaikaigauna rotidi.rg paSalp4. afytais
miesto savivaldybes administracijos Socialines paramos skyrius 8 [riesmokyklinio ugdymo grupiq
vaikams skyre nemoku*4 maitinim4. Mokesdio uZ maitinimq lengvata taikoma: 33 vaikq -IOON',23 vaikq- 50%.

T4vaikai turi kalbos ir kalbejimo sutrikimq, keletas vaikq - psichologiniq problemq, todel
jaudiamas specialiqiq pedagogq poreikis (logopedo, psichologo). Lopseli-- daiieli lankantiems
vaikams, turintiems specialiqiq ugdymosi poreikiq l valkq;, r"ngiu-orindividualios ugdymo(si)
programos, teikiama logopedo pagalba.

Technologiniai veiksniai
Visiems pedagogams sudaryta galimybe naudotis kompiuteriais su interneto rySiu. { visas

grupes, saleje, logopediniame kabinete n-upirkti kompiuteriai. Pedagogq kambaryj" ir rut"i. yru
galimybe visiems pedagogams naudotis interaktyvi aienta,projektorluiri. rri"s.olyUiniq grupiq
pedagogai ugdymo procese su vaikais naudoja plan5etinius kompiuterius. pedagogai gali lr.ituisusirasti reikiam4 informacij4, naudotis elektroninio pasto paslaugomis, taip putl.ot iS lalies
modemizuoti ugdymo proces4 (Skaitmeniniq pamokeiiq na:udojimas'ugdymo procese,
kompiuteriniai lavinamieji Zaidimai, gerosios paiirti". sklaida, irrformr"ilos tdvams pateikimas irkt.). Gereja pedagogq gebejimai naudotis informacinemis technologijomis. Beveik visi yra



dalyvavg ES strukttriniq fondq paramos projekto ,,Alytaus regiono gyventojq kompiuterinio
ra5tingumo igUdZiq ugdymas" kompiuterinio ra5tingumo mokymuose pagal ECDL Start.

Lop5eliui-darZeliui nepakanka le5q greit senstandiai kompiuterinei irangai atnaujinti,
modernioms, interaktyvioms priemondms.

Vidind aplinkos analiz6:

Bendra istaigos situacija
Lop5elis-darZelis ,,Pasakaoo yra biudZetine istaiga, vykdanti ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdym4. [staigoje veikia 11 grupiq: 3 ankstyvojo amZiaus, 6
ikimokyklinio ugdymo, 2 prie5mokyklinio ugdymo. I5 viso istaig4 lanko 190 vaikq. Lop5elio-
darZelio steigejas - Alytaus miesto savivaldybes taryba. LopSelis-darZelis visiSkai patenkina
miesto gyventojq poreikius, darleli gali lankyti visi norintys ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
amZiaus vaikai.

Valdymo schema
Lop5eliui-darZeliui vadovauj a direktorius.

pavaduotojas ugdymui ir pavaduotojas [kiui.
darZelio taryba ir Mokytojq taryba.

Lop5elio-darZelio bendruomeng sudaro: administracij4 pedagogai, kitas personalas,
ugdytiniai, ugdytiniq tevai (globejai).

fstaigoje patvirtinta 42,25 etatq, iS jq - 22,5 pedagogq, 19,75 - nepedagoginio personalo.
' Lop5elyje-darZelyje dirba20 kvalifikuotq pedagogq: i5 jq 15 aukletojq, 3 prie5mokyklinio

ugdymo pedagogai, 1 logopedas, I meninio ugdymo pedagogas. 5 pedagogai turi ikimokyklinio
ugdymo aukletojo metodininko, 1l - vyresniojo ikimokyklinio ugdymo aukletojo, I - logopedo
metodininko, I - muzikos mokytojo metodininko, I - ikimokyklinio ugdymo aukletojo
kvalifikacing kategorijq. 7 pedagogai igijg aukst4ji issilavinim4, l5 - aukstesniii.

Lop5elio-dari,elio personal4 sudaro 19 Zmoniq: maitinimo organizavimo ir higienos
specialistas, ra5tines administratorius, 11 aukletojq padejejq, 3 virejai, skalbejas-valytojas,
einamojo remonto darbininkas, kiemsargis. Tai labai darb5tus ir darnus kolektyvas.

Planavimo sistema

fstaigoje rengiami Sie dokumentai: Alytaus lop5elio-darZelio ,,Pasaka" 2019-2021 metq
strateginis planas, 2019 metq veiklos planas, 2018-2019 m. m. veiklos planas.

Ugdymo procesas lop5elyje-darilelyje organizuojamas pagal lop5elio-darZelio,,Pasaka"
ikimokyklinio ugdymo progrzlm4 ,,Augu su pasaka" ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministerijos patvirtintq Prie5mokyklinio ugdymo bendr4j4 program4. Pedagoges nuo 2014 m.
igyvendina lop5elio-darZelio ,,Pasaka" sveikatingumo program4 ,,Augu didelis ir sveikas".
Prie5mokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo pedagoges raSo metinius ir savaitinius veiklos
planus. Rengiami ir vykdomi projektai. Prie5mokyklinio ugdymo pedagoges organizuodamos
veikl4 vaikams naudojasi priemoniq komplektu OpA pA.

Pedagoges savo darbe remiasi etninio ugdymo gairemis ,,Po Tevi5kes dangum",
Ikimokyklinio amZiaus vaikq saugios gyvensenos fgudziq ugdymo programa ir socialiniq igudZiq
ugdymo progr:rma,,Zipio draugai'..

{staigos veiklos planavime aktyviai dalyvauja savivaldos institucijos, direktoriaus isakymu
sudarytos darbo grupes ir atsakingi asmenys.

Svietimo stebEsenos sistema
Lop5elio-darlelio strateginio veiklos plano igyvendinimo stebesen4 vykdo lopselio

darZelio administracija, strateginio plano rengimo darbo grupe.
Strateginio veiklos plano stebesena ir vertinimas vykdomas visos lop5elio-darZelio veiklos

metu ir visais lygiais. Strateginio veiklos plano analize vykdoma kart4 per metus, tikslq
igyvendinim4 ivertinant pagal i5 anksto nustatytus vertinimo kriterijus. Analizes rezultatai

Veikl4 koordinuoja du pavaduotojai: direktoriaus
[staigoje veikia savivaldos institucijos: Lop5elio-
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Vyriausybes 2003 m. balandZio 18 d. nutarimo Nr. 480 ,,Del bendrqjq reikalavimq valstybes ir
savivaldybiq institucijq ir istaigq interneto svetainems apra5o patvirtinimo" pakeitimu.

Sukurtas ir platinamas istaigos informacinis lankstinukas.

SSGG analiz6

Stiprybds Silpnyb6s
- Tenkinamas gyventojq poreikis ikimokykliniam ir
prie5mokykliniam vaikq ugdymui(si). I istaig4 priimami visi
norintys jq lankytr vaikai.
- LopSelio-darZelio ,,Pasaka" profilis etnokulturinis.
Suformuotos savitos tradicijos, sukurtajauki aplinka, siejama su
tautos kultEra.
- Ugdomoji veikla organizuojama vadovaujantis Alytaus
lop5elio-darZelio,,Pasaka" ikimokyklinio ugdymo programa,
kuri atitinka vaikq poreikius, tevq l[kesdius.-
- Lop5elis-darZelis ,,Pasaka" yru pripaZintas sveikat4
stiprinandia mokykla.
- Gerinamas vaikq maitinimas dalyvaujant programose ,,Pienas
vaikams" ir,,Vaisiq vartoj imo skatinimas mokyklose".
- Teikiama kvalifi kuot a pagalba specialiqj q ugdymosi poreikiq
vaikams, turintiems kalbejimo ir kalbos sutrikimq.
- Vykdoma gerosios patirties sklaida mieste ir rajone.
- Vykdomas istaigos veiklos kokybes isivertinimas,
anal izuoj am i rczultata| pasiekimai.
- Dirba kvalifikuoti, kErybingi pedagogai.
- Sudarytos s4lygos pedagogams kelti savo kvalifikacrj4.
- [staigos veiklos planavime dalyvauja bendruomene.
- Vykdoma projektine veikla, realizuojant grupiq aukletojq
individualius gebej imus.
- DarZelio kiemas, igyvendinus projekt4 su Lenkija
aktyvus - btisi sveikas", apstatytas moderniomis
priemonemis.
- DarZelio teritorija aptverta saugia tvora, atitinkandia higienos
nonnos reikalavimus.

凧
歯

- B[tina istaigos renovacija
(neremontuotos
santechnika,

gmpes,
netvarkinga

elektros instaliacija kelia
papildomus rupcsclus,

apsunkina personalo darb4,
maLina i stai go s patrauklum4).
- Tr[ksta le5q istaigos vidaus
patalpq atnaujinimui
(laiptinems, kabinetq remontui,
sales grindq dangai pakeisti).
- LeSq stoka modemioms
priemonems isigyti.
- Daugeja vaikq i5 socialiai
remtinq Seimq.
- Biitinas lauko smeliadeZiq
apdengimas.

Galimybds Gr6smGs
- SumaZinti projektin! grupiq skaidiq ir pagerinti

s4lygas vaikams, iruo5iant atskirus miegamuosius.
- Modemizuoti ugdymo aplink4 isigyjant ugdymo priemoniq.
- Tobulinti ikimokyklinio ugdymo pedagogq kvalifikacij4,
diegti naujus ugdymo metodus, igytas Zinias taikyti praktineje
veikloje.
- Formuoti patrauklios istaigos ivaizdi: reklamuoti istaig4
intemeto svetaineje, organizuoti atviry durq dienas ir kitais
btdais.
- 2 % finansines paramos panaudojimas ugdymo aplinkai
gerinti.
- Ugdyti pozityvq bendruomenes poZitiri i sveikq gyvensen4 ir
aplinkosaugini ugdym4.
- Galimybe visai bendruomenei dalyvauti istaigos veiklos
planayime ir veikloje, si0lyti ideias.

- Ma1ejantis vaikq
gimstamumas ir Seimq
emigracija.
- Didejantis socialiai remtinq
Seimq skaidius.
- MaZinamas pareigybiq ir
etatq skaidius, todel
darbuotojams dideja darbo
kruvis.
- Kasmet blogeja lop5elio-
darZelio patalpq, irengimq ir
priemoniq bukle.
- I|v4ali pedagogr4 ir kito
istaigos personalo atlyginimai.



STRATEGINIS TIKSLAS

Uttikrinti kOkybiStt ugdyma ir tinkalnO ugdymo aplinkQ.

Vertinimo
kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterij aus
pavadinimas ir mato vienetas

2019‐ lliЧ

metЧ

2020… 1‖Ч
metЧ

2021… 1‖ ll

metЧ

E-01-01 KokybiSkas ikimokyklinio amZiaus ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq
ugdymas, vaikq skaidius

190 vdkll 190 vdれ 190 vttkll

E-01-02 Vador,q ir pedagogq kvalifikacij os
kelimas, Zmoniq skaidius

22
pedagogai

22
pedagogai

22
pedagogai

E-01-03 Ugdymo aplinkos atnaujinimas ir
modemizavimas, grupiq skaidius

1l grupi■ 1 l grupill 11脚 piЧ

STRATEGINIO PLANO PROGRAⅣ IA

fgyvendinimo
metai

2019-2021 lnetai

Asignavimq
valdytojas (-ai),
kodas

Alytaus 10pSeliO_dttZelio,,Pasakざ `direktott N巧 olё Banie託,istttgos
kodas 191052755

Koordinatorius Alytaus lopselio-darzelio ,,Pasaka" direktorius, direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

Vykdytojas (-ai) Alytaus lopSelio-darZelio,,Pasaka" bendruomene

Programos
pavadinimas

Lop5elio-d arZelio,,Pasakaoo ikimokyklinio ugdymo prograrna ir
Prie5mokyklinio ugdymo bendroji programa Kodas

(01-01)

Programos
parengimo
argumentai

Programa tgstine. Tgsiama - igyvendinti pradetus titslus, srxi;usius zu
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos vykdoma politika ir
Alltaus miesto savivaldybes 2019 m. Svietimo veiklos programa.
Programos parengimo argumentai - tenkinti Alytaus miesto gyventoiq
poreikius ikimokykliniam ir prie5mokykliniam vaikq ugdgnui.

Ilgalaikis
prioritetas
(pagal Alytaus
miesto strategini
pldtros plana)

Vieiqjq paslaugq kokybes ir prieinamumo uZtikrinimas, ugdant
sumani4, veikli4 ir solidari4 miesto bendruomeng

Sia programa
igyvendinamas
istaigos strateginis
tikslas

UZtikrinti kokybi5k4 ugdym4 ir tinkam4 ugdymo aplinkq Kodas

(01)

Programos tikslo
apralymas (tikslas,
uidaviniai)

ittemmLlim°
kykH」0"p五

拙驚
hd霧盤°kyklin」iby譜糖ぷ器轟。蠍

翼町ζ就Ⅷ棚 よ:撚勒 留黒蠍i乳緊棚



metodus, informaci,, om,,,,ikacinestechnol.ogijas, susipaZinti su

inovacijomis ir jas ;t.g,t darbe. Pletosime projektinq veikl4, pritaikant

pedago gq ger qJq Patirti'
Sieksime "rtLr]iii 

vaikq socialini ir psichologini saugumq'Vatkq

,gC; ;4lygos fi;.ry;; Ti'!rt". 
'turi 

atitikti Lietuvos higienos

nonnos HN 75:2d1'6 
-;Iil-"kykiitio ir prieSmokyklinio ugdymo

;;;;tr*- bendrieji sveikatos :?"g9t reikilavimai" reikalavimus'

;;;6; aptnka privalo brti saugi ir siuolaiki5ka'

ffiendinsime uZdavinius: . --,.:^y^^1.-.1,1;-
1. Teikti totvuisr.as ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo

paslaugas.
2. krrtisaugiq, tunkcionali4 vaikq ugdymo(si) **":'.'e .'plink4'
3. Vykdyti *.it rtot stiprinimo politikos strategt3 4 lstargoJ e'

+. UZtif,ri"ti sekming4 istaigos funkcionavim4'

;'Pasaka" ikimokYklinio
..oawmo .,ro*uIIIo, i, Bendrosios priesmokyklinio ugdymo(si)
ugdymo programos rr Senorosres Plrert'v\J\'ruv
programos igYvendinimas'
oTeftiamo,t.otyuist.osugdymopaslaugosl55ikimokyklinioir35
prie5mokyklinio amZiaus vaikams'

.Padidespedagogqprofesinekompetencijairsuinteresuotumasdirbti
geriau.
o {staigos veiklos kokybes isivertinimo isvados leis tobulinti veiklos

planaviL4, numatyti bflius darbo kokybei gerinti'

: Vykdolas lstaigos ugdymo aplinkos modernizavimas'

o visuomenei d; a.ikiama kokybiska informacija apie

ikimokyklini ir priesrno't yttti"i ugdymQ bei teikiamas paslaugas

lop Selyj e- d arLelYj e,,P asakao''

oSekmingai.,.ytao*askorekcinisdarbassu45vaikais,turindiais
kalbejimo ir kalbos sutrikimq' ,--.
. vaikams sudarytos saugios ir sveikos ugdymo(si) s4lygos, pageres

materialine istaigos baze'

o [gyvendinta lopSelio-darZelio,,Pasaka" sveikatingumo programa'

o pagraidjusi, esteti5ka, saugi, moderni visa darZelio aplinka, pagerejqs

jos ivaizdis.". 
UZtikrintas sekmingas istaigos funkcionavimas'

Numatomas
programos

igyvendinimo
rezultatas

s ResPublikos

vyriausybes2ot6-ioi:m".1r1f 1fu ."ir':t11T3'll:1"'::-:':fif"'*'
susii9 LietuvoS

RespublikOS ir

s評市aldybOs teisOs

aktai



ALYTAUS LOPSEL10… DARZttL10,,PASAKA“
IKIⅣ10KYKLIN10 UGDYPIO PROGRAⅣ IOS IR PRIESⅣ10KYKLIN10 UGDYⅣ 10

BENDROS10S PROGRAMOSIGYVENDINIM0
TIKSLv,UZDAVINIv,PRIEMONIv,PRIEMONIv ISLAIDv IR PRODUKTO KRITERIw
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Pavadinimas
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Vertinimo kriterijaus
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01 Programos pavadinimas. Lop5elio-darZelio,,Pasaka" Ikimokyklinio ugdymo programa ir
Prielmokyklinio ugdymo bendroii programa.

01 Programos tikslo pavadinimas - Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo progftrmu f gyvendinimas.

Rezultato
rodiklis

01 01 Programos uZdavinio pavadinimas. Teikti kokybi5kas
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo paslausas.

Produkto
rodiklis

01 01 01 Stabilaus vaikq, lankandiq
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
gflrpes, skaidiaus
iSlaikymas

SB Ugdメ iniЧ

skaiёius

190 190 190

D 200,9 200,9 200,9

VB

ES

KT

I5 viso 200,9 200,9 200,9

01 01 02 Vadovq, pedagogq ir kt.
darbuotoj q kvalifikacij os
kelimas

SB 0,4 1,0 1,0 Darbuotojq
skaidius

22 22 う
ん

う
４

D 1,5 2,0 2,0

VB

ES

KT

15 viso: 1,9 3,0 3,0

01 01 03 IKT ir interneto svetain6s
prieLiira

SB 1,0 AptmattamЧ
kolllplutcr叫 ,

k.prietaisЧ

skalclus

19 19 19

D

VB

ES

KT

I5 viso 2,1 3,0 3,0

01 01 04 Vaikq ugdymo aplinkos
turtinimas ir
modemizavimas

SB Grupiq
skaidius

11 11

D 4,8 5,0 5,0

VB

ES

KT 1,4 2,0 2,0

IS viso

`,2

7,0 7,0

01 01 I5 viso uidaviniuii ztt,J 213,9 213,9
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01 02 Programos uttdavinio pavadinimas.Kurti saugi4,

中 naliQ VaikЧ  ugdンπn9(,1)CdukacinO aplinka.
Produkto
rodiklis

01 02 01 Grupiq patalpq ir laiptiniq
remontas

SB 8,0 8,0 5,8 Grllpi■

skaiこius

5 5 3

D

VB

ES

KT 0,5

[5 viso: 8,5 8,0 5,8

01 02 02 Rlbineliq spinteliq
vaikams atnaujinimas

SB 3,0 1,9 Rllbinelill

skaiこ ius vnt.

5 3 つ
４

D

VB

ES

KT

s Ylso: 3,0 1,9 1,3

01 02 03 UをdcngiamЧ  smeliadettiЧ

lslglJllllaS

SB 今
４ 1,5 0,5 Smeliadeiiq

skaidius vnt.
6 3 2

D

VB

ES

KT 0,1

S VISO: 3,5 1,5 0,5

01 02 04 Sporto aik5teliq dangos
atnaujinimas

SB 5,0 3,0 3,0 Aikも teliЧ

skaiёius Ⅵnt.

2 2

D

VB

ES

KT

s vrso: 5,0 3,0 3,0

01 02 I5 viso uidaviniui: 2o,o 14,4 10,6

01 03 Programos uidavinio pavadinimas. Vykdyti sveitatos
stiprinimo politikos strategiia istaieoi e

Produkto
rodiklis

01 03 01 Programq, projektq
siekiant stiprinti vaikq
sveikat4, igyvendinimas

SB ProgramЧ
,

pro」 cktu

skaiё ius

2 2 2

D

VB 1,4 1,6 1,6

ES

KT つ
４

０
４

つ

´

[5 viso: 2,6 2,8 2,8

01 03 I5 viso uidaviniui: 2,6 2,8 2,8

01 04 Programos uttdavinio pavadinimas.uをtikrinti sёkmingO
iStittgos funkclonavIInl.

Produkto
rodiklis

01 04
01 Kokybi5ko maitinimo

vaikams organizuoj amas
SB

11,9 13,0 13,0
VaikЧ

skalclus

190 190 190

D

VB

ES

KT 40,2 40,5 40,5
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Direktore

Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui

Nijole Baniene

Sigute Ramanaviditte

S ViSO: 52,1 53,5 53,5

01 04 02
fstaigos aplinkos
iSlaikymas ir sanitarinio-
higieninio stovio
uZtikrinimas

SB 29,4 30,0 30,0 Mokestis ui
paslaugas
kiekvien4
mdn^

12 12 12
D

VB

ES

KT 8,7 9,0 9,0

ts vlso: 38,1 39,0 39,0
01 04 03 Laiku iSmoketas

darbuotojams darbo
uZmokestis ir socialinio
draudimo imokos

SB 277,1 217,1 277,1 Darbuotojq
skaidius

42 42 42

D 200,9 200,9 200,9

VB

ES

KT

S VISO: 479,t 478,0 479,0

01 04 570,5 |■

=
01 797,9

01 I5 viso programai: 80119 801,6 797,9


