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KAUNO VALDORFO MOKYKLOS VADOVĖS
2017 M. VEIKLOS ATASKAITA
Kauno Valdorfo mokyklos (toliau - Mokykla) ataskaitoje pateikiama:
1) informacija apie Mokyklos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per
finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams;
2) Mokyklos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje į pabaigoje, dalininkų kapitalo
dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
3) Mokyklos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją
apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs
juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė);
4) informacija apie Mokyklos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;
5) Mokyklos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui;
6) Mokyklos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
7) Mokyklos sąnaudos valdymo išlaidoms;
8) duomenys apie Mokyklos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms Mokykla vadovo
išmokoms;
9) Mokyklos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių
organų narių išmokoms;
10) Mokyklos išlaidos išmokoms su Mokyklos dalininkais susijusiems asmenims.
1. INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS TIKSLŲ
ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PLANUS IR
PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

Kauno Valdorfo mokykla - ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis
juridinis asmuo, įregistruotas 2010 m. birželio 28 d. adresu: Aldonos g. 13, Kaunas. Mokyklos
buveinė - Šiaurės pr. 11, Kaune, įsikūrusi Kauno miesto savivaldybei priklausančiame pastate.
Mokyklos paskirtis – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę,
kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos
teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.
Tai - vienintelė mieste mokykla, vykdanti Valdorfo pedagogika grįstą pradinį, pagrindinį ir
vidurinįjį ugdymą. Mokymo Mokykloje forma - dieninė, mokymo kalba - lietuvių kalba, vykdomos
formaliojo švietimo programos: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis
mokymas (kodas 101001001), pagrindinis mokymas (kodas 201001001), vidurinis ugdymas (kodas
301001001).
Mokykloje vykdomos veiklos:
I. Ugdymas(is);
II. Viešasis vaikų maitinimas;
III. Ūkinė – finansinė veikla.
1.1.UGDYMAS(IS)
Mokyklos vizija – visas bendrojo lavinimo pakopas apimanti Valdorfo mokykla, kurioje nuolat
ugdo(si) mokytojai, vaikai ir tėvai. Misija – kurti aplinką, kurioje Valdorfo pedagogikos pagrindu
ugdosi savimi ir savo gebėjimais pasitikintis vaikas – aiškiai mąstantis, turintis jautrią širdį ir stiprią
valią. Mokyklos įkūrėjai – mokytojai ir tėvai. Šioje įstaigoje pltojamos bendruomeninės vertybės.
Mokykla siekia sudaryti sąlygas ugdytiniams įgyti Valdorfo pedagogika grįstą ikimokyklinį,
priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą, orientuotą į kiekvieno vaiko individualią pažangą. Siekiant šio
tikslo, įgyvendinami uždaviniai:
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1.
2.
3.
4.

plėsti ugdymą;
gerinti ugdymo kokybę;
plėtoti darnią, saugią ir jaukią mokymo(si) aplinką;
kūrybiniu potencialu dalintis su pasauliu.

Ataskaitiniu laikotarpiu mokykla įgyvendino 2016-2017mokslo metų ugdymo plano antrają dalį
(skirtą antrajam mokslo metų pusmečiui) ir 2017-2018 mokslo metų pirmąją dalį.
1.1.1.FORMALAUS UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMAS
Susidomėjimas galimybe mokytis pagal Valdorfo pedagogika grįstas programas kasmet auga. Per
pastaruosius 7 metus Mokyklos ugdytinių skaičius nuosekliai didėjo (1 pav.).
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1 pav. Mokyklos ugdytinių skaičiaus dinamika per 2010-2017 m. laikotarpį
Siekiant plėsti ugdymo paslaugas mokykloje, 3-ims metams buvo akredituota viduriniojo
ugdymo programa (Švietimo ir mokslo ministro 2017-01-25 įsakymu Nr. V-48). 2017 m. pirmą
kartą Mokyklos istorijoje buvo pradėtas dėstyti 12-os klasės kursas (3-ims dvyliktokams). Viso
2017 m. veikė 12 klasių ir 2 darželio grupės.
Siekiant sudaryti sąlygas mokiniams likti mokytis gimnazijinėje pakopoje, buvo taikomas
sumažintas mokestis už mokslą (sprendimas įgyvendinamas nuo 2015-2016 mokslo metų). Tai ypač
aktualu tėvams, į mokyklą vedantiems 2 ir daugiau jaunesnių mokinių, kurių mokslo išlaidos yra
didesnės.
Ugdymo plėtros tikslu buvo kviečiami nauji mokytojai dalykininkai. Tokiu būdu daugiau pedagogų
galėjo dalyvauti papildomai mokiniams organizuojamuose užsiėmimuose (papildomos vokiečių
kalbos pamokos ir t.t.).
Mokykloje teikiamų ugdymo paslaugų kokybe rūpinasi Mokytojų kolegija – viena iš keletos
nuolat veikiančių Mokyklos savivaldos institucijų. Mokytojai kas savaitę renkasi į susirinkimus
(kolegijas), kuriuose sprendžiami ugdymo srities klausimai. Jau keletą metų iš eilės susiduriama su
sunkumais ruošiantis naujai pirmai klasei. Pagrindinė problema – Lietuvoje nepakanka Valdorfo
mokytojų, pasirengusių dirbti klasės mokytoju. Dėl šios priežasties buvo pradėti vykdyti Valdorfo
mokytojų rengimo kursai, į kuriuos buvo nukreipti ir Mokyklos darbuotojai (ne tik kvalifikacijos
tobulinimuisi, bet ir persikvalifikavimui).
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Išaugus pedagogų skaičiui, imta organizuoti daugiau pedagogų susirinkimų - pagal
ugdymo(si) pakopą (pvz., vyresniųjų klasių kolegija) ar ugdymo(si) kryptį (pvz., užsienio kalbų
kolegija).
2017 m. pedagogai siekė 2016-2017 m.m. išsikelto tikslo – parengti būdus ir priemones,
skirtas mokinių ugdymo(si) pasiekimų vertinimui ir įsivertinimui. Tuo tikslu pedagogai tarėsi, rengė
priemones ir jas testavo, stebėdami efektyvumą.
Atsižvelgiant į Mokyklos strateginius tikslus, dalis pedagogų kėlė pedagoginę kvalifikaciją
specializuotuose mokymuose, vykdomuose mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrų, vyko į
savaitės trukmės konferenciją Vokietijoje (pagal Erasmus+ projektą "Auginkime mokyklą). 2017
m. buvo parengta dar viena paraiška (pagal Erasmus+ programą) mokytojų mobilumams, siekiant
kvalifikacijos tobulinimo.
Mokymuose nuolatos dalyvauja mokytojai ir specialistai, besirūpinantys savo dalykine
kompetencija. Maždaug 40 kartų dalis pedagogų tobulino pedagoginę kvalifikaciją tam skirtuose
seminaruose ir mokymuose, kuriuos finansuoja valstybė. Kita dalis mokytojų kvalifikaciją tobulino
savo lėšomis (nes dalyvavo užsienio įstaigų vykdomuose mokymuose, kurie nėra akredituoti
Mokytojų tobulinimo centruose, todėl negali būti finansuojami valstybės lėšomis). Kasmet beveik
100 proc. visų pedagogų dalyvauja bent viename kvalifikacijos tobulinimuisi skirtame renginyje.
Siekiant išplėtoti komunikaciją su mokinių tėvais ir rūpinantis ugdymo(si) pasiekimų
duomenų išsaugojimu, buvo tęsiamas el. dienyno testavimas.
Siekiant ir 12-oje kl. vykdyti ugdymo išlaikant Valdorfo pedagogikos specifiką, buvo
palaikomas balansas tarp krūvio, skirto mokiniams pasirengti valstybiniams egzaminams ir
palaikyti meninę-kultūrinę veiklą.
Mokyklos ugdytiniams pagal poreikį teikiama pagalba. Ją teikia Vaiko gerovės grupė,
socialinės pedagogės (2 asm.), psichologė (etatas įvestas 2017 m. antrame pusmetyje), mokytojo
padėjėjos (2017 m. pirmoje pusėje - 3 asm., 2017 m. antroje pusėje – 4 asm.).
2017 m. antroje pusėje Mokykloje ėmus dirbti psichologei, nuspręsta dalį laiko skirti
mokinių mokymosi poreikių nustatymui. Atitinkamai per ataskaitinį laikotarpį buvo stebėta dalis
ikimokyklinio-priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus mokinių, buvo parengti ir Psichologinei
pedagoginei tarnybai pateikti 11 mokinių dokumentai (mokymosi poreikių nustatymui).
Vadovaujantis PPT išvadomis, buvo vykdomos palaikomosios konsultacijos mokiniams,
individualus darbas. Bendradarbiaujant Vaiko gerovės grupės specialistams, per 2017 m. antrąjį
pusmetį buvo organizuoti susitikimai su tėvais dėl Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo, siekiant
sudaryti sąlygas mokiniams mokytis pagal jų poreikius.
1.1.2. NEFORMALAUS UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMAS
Mokyklos ugdytinių gebėjimai lavinami ne tik formalaus ugdymo metu, bet ir neformalaus.
Neformalus ugdymas vykdomas keliais būdais:
a) organizuojant ikimokyklinį-priešmokyklinį ugdymą;
b) neformalaus ugdymo užsiėmimus integruojant į formalų ugdymą (1-4 kl.);
c) neformalaus ugdymo užsiėmimus vykdant po pamokų, t.y. organizuojant būrelius;
d) organizuojant pažintines, edukacines išvykas mokiniams;
e) mokiniams dalyvaujant įvairiose olimpiadose.
Mokyklinio amžiaus ugdytiniai, gali pasirinktinai lankyti būrelius, orientuotus į meninę, sporto ir
turizmo bei humanitarinę veiklą:
1. Keramika
2. Kanklės
3. Gitara
4. Skautai
5. Šachmatai
6. Teatras
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Būreliuose dalyvauja daugiau kaip 100 Mokyklos ugdytinių. Gausiausi būreliai: skautų, keramikos
ir šachmatų. Būrelius veda Mokyklos mokytojai (dailės, muzikos), taip pat pedagogai iš
neformaliojo ugdymo institucijų, pavyzdžiui, iš Lietuvos šachmatų mokyklos.
Neformalus ugdymas skirtas užimti vaikų laisvalaikį ir išpildyti papildomus mokinių
ugdymosi poreikius, nuo vaikų amžiaus, polinkių ir pomėgių.
1-3 klasių mokiniai turi galimybę po pamokų likti pailgintos dienos grupėje, leisdami
laisvalaikį mokyklos kieme arba patalpose (nuo 13.30 iki 17.30 val.). Pailgintos dienos grupę
lankančiųjų skaičius svyruoja: daugiausia lankančiųjų būna rudenį, t. y. mokslo metų pradžioje. Tuo
metu grupės dalyvių skaičius gali siekti 30. Kitu mokslo metų laiku vidutiniškai 15 mokinių lanko
grupę.
Mokinių pažinimas plėtojamas pasitelkiant edukacines išvykas, ekskursijas. Mokiniams.
2017 m. buvo organizuota beveik 80 edukacinių išvykų.
Mokyklos mokiniai, ypač pradinukai, noriai dalyvauja šalies olimpiadose (dažniausiai
Olimpis ir Kengūroje). 2017 m. vien Kengūros olimpiadoje dalyvavo apie 20 mokinių.
1.1.3.KULTŪRINĖS-EDUKACINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Mokinių ugdymosi pasiekimai sąlygojami formalaus ir neformalaus ugdymo,
bendruomeninės veiklos. Tradiciškai socialiniai, kultūriniai, meniniai ir sportiniai ugdytinių
pasiekimai pristatomi klasės šventėse ir kasmetiniuose Mokyklos renginiuose. Klasėse
demonstruojami meniniai (vizualiniams menams atstovaujantys) darbai, dalis darbų eksponuojama
Galerijoje (poilsio zonoje prie pagrindinio įėjimo). Kitų meno sričių, taip pat kūno kultūros
pasiekimai, kaip ir socialiniai bei kultūriniai mokinių gebėjimai pristatomi tradiciniuose Mokyklos
renginiuose:
1. Mykolinėse (šv. Mykolo dieną);
2. Žibintų šventėje „Šviesos paveikslas miestui“;
3. Advento sodeliuose;
4. Kalėdiniuose vaidinimuose;
5. Kalėdų mugėje;
6. Laisvės gynėjų dieną;
7. Kovo 11-osios dieną;
8. Užgavėnių šventėje;
9. Amatų dienoje;
10. Pavasarinėje mokyklos mugėje;
11. Mokyklos kultūriniame projekte (Miuziklas „Romeo ir Džiuljeta“);
12. Sporto šventėje;
13. Piešmokyklinukų išleistuvėse.
Dalis Mokyklos renginių skirti ne tik ugdytiniams, bet ir jų tėveliams, kitiems artimiems žmonėms
ar net Kaunui bei jo svečiams (pavyzdžiui, „Šviesos paveikslas miestui“, „Pavasarinė mokyklos
mugė“, mokyklos meninis-kultūrinis projektas „Romeo ir Džiuljeta“). Šiais metais Mokyklos
renginių sąrašą papildė Sporto šventė, vykusi kitą dieną po miuziklo.
Tradiciškai Mokyklos mokytojų iniciatyva bent keletą kartų per metus organizuojami
renginiai, skirti ugdymu besidomintiems, pavyzdžiui, mokinių tėvams. Per 2017 m.m. buvo vykdyti
K. Vilytės seminarai. Mokyklos ir kitų institucijų pedagogams, mokinių tėvams skaitytos mokytojų
R. Žuko, A. Atajan (Armėnija), socialinės pedagogės K. Vilytės paskaitos.
Mokyklos uždavinys - plėtoti darnią, saugią ir jaukią mokymo(si) aplinką -glaudžiai susijęs su
vykdoma ūkine veikla. Mokyklos bendruomenė kasmet investuoja į savivaldybei priklausančių
pastatų gerbūvį ir aplinkos gražinimą. Kasmet atnaujinama dalis pastato erdvių, rūpinamasi, kad
darbai būtų daromi naudojant natūraliais medžiagas (kiek tai yra įmanoma). Taip pat kasdien
rūpinamasi teritorijos, mokinių laisvalaikiui skirtų erdvių priežiūra, įrengtu daržu. Numatyta 2018
m. trečios klasės projektą „Statau namą“ įgyvendinti Mokyklos teritorijoje – įrengti pavėsinę.
Siekiant plėtoti bendruomeniškumo vertybes, kasmet organizuojama bent 1 talka, kurios metu
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mokiniai, jų tėvai ir Mokyklos darbuotojai tvarko, gražina Mokyklos teritoriją ir vidines erdves.
Mokyklos uždavinys - kūrybiniu potencialu dalintis su pasauliu.
Mokykla bendradarbiauja su profesinio rengimo ir aukštojo mokslo įstaigomis: Karaliaus
Mindaugo profesinio rengimo centru, Kauno kolegija, Kauno technologijų universitetu, Vytauto
Didžiojo universitetu, Lietuvos sveikatos ir sporto universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu.
2017 m. Mokykloje pedagoginę praktiką atliko 4 studentai.
Kauno Valdorfo mokykla yra Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos narė (asociacija
įsteigta 2016 m.), kuri nuo 2017 m. rugsėjo mėn. pradėjo vykdyti Valdorfo mokytojų rengimą.
Patyrę Mokyklos pedagogai dalyvauja programos įgyvendinime.
Mokyklos mokiniai dalyvauja Valdorfo mokyklų iniciatyvoje – priima, kaupia iš kitų
pasaulio mokyklų atkeliavusius atvirlaiškius ir ruošiasi 2019 m. švęsti Valdorfo pedagogikos 100metį.
Mokykla sudaro sąlygas vykti Euritmijos studijų programai (skirta euritmijos specialistams
parengti). Bendradarbiaujant su Niurnbergo (Vokietija) euritmistėmis, 2017 m. vasario mėn.
startavo Euritmijos programa (5 metų trukmės).
1.2.VIEŠASIS VAIKŲ MAITINIMAS
2017 m. Mokyklos valgykloje kasdien maitinosi apie 240 mokinių. Šiuo tikslu buvo atnaujintas
perspektyvinis valgiaraštis, parengta on-line anketa mokinių maitinimosi poreikiui fiksuoti ir maisto
užsakymui. Kasdien gaminamas šviežias, dažnai tausojantis maistas 3-ims skirtingoms vaikų amžiaus
grupėms: nuo 4 iki 7 m., nuo 6 iki 10 metų, nuo 11 metų ir vyresniems mokiniams.

1.3. ŪKINĖ - FINANSINĖ VEIKLA
Vadovaujantis Švietimo ministro išvada dėl Mokyklos pasirengimo vykdyti viduriniojo
ugdymo programą, 2017 m. buvo atnaujinti Mokyklos įstatai, įteisinantys Mokyklos tipą gimnaziją (įsigaliojo nuo 2017-09-01). Naudojantis proga, buvo peržiūrėti ir kiti įstatų punktai,
pavyzdžiui, dėl Mokyklos savivaldos organo – Tarybos narių sudėties ir skaičiaus (įtraukiant ir
dalininkų atstovą). Atitinkamai nuo 2017 m. Tarybos veikloje privalėjo dalyvauti dalininkų ir
Mokinių tarybos atstovai. Mokinių taryba buvo įsteigta 2017 m., einamaisiais mokslo metais
Mokinių taryba kėlė klausimus dėl mokinių maitinimosi poreikio atitikimo, ugdymo kokybės
vyresnėse klasėse ir kultūrinių renginių organizavimo. Šiais tikslais Mokinių taryba organizavo
mokinių anketinę apklausą, tyrimo rezultatus pristatė Mokytojų kolegijai, kartu su Mokyklos
valgykla sprendė klausimą dėl galimybės pakoreguoti valgiaraštį.
2017 m. daugiausia pastangų buvo skiriama mokyklos erdvės performavimui ir idėjai atlikti
Mokyklos rekonstrukciją. Šiuo tikslu buvo įrengtos 2 klasės (9 klasė ir euritmijos salė), parengtas ir
patvirtintas Mokyklos pastatų rekonstrukcijos projektas, pradėtos rengti statybų sąlygos.
Siekiant optimizuoti Mokyklos finansų valdymą, 2016 m. buvo įdiegta finansų apskaitos
programa, kurią 2017 m. buvo pabandyta pritaikyti mokesčio už maitinimą administravimui (20172018 m.m. skirti programos testavimui).
Įgyvendinant ūkinę veiklą, siekiama optimizuoti Mokyklos išlaidas. Todėl buvo atnaujintas
šilumos punkto valdymo mechanizmas, peržiūrėti perkamų paslaugų įkainiai, vykdomi viešieji
pirkimai, ieškant palankiausio sprendimo kainos ir kokybės santykiu.
Kadangi Mokyklos ūkis išlaikomas iš pajamų už teikiamas paslaugas (mokymą, maitinimą ir
pailgintos dienos grupę), o beveik pusė mokyklos šeimų yra auginančios 3 ir daugiau vaikų,
nuspręsta Mokyklos išlaikymui ir jos plėtrai (fizinės erdvės) ieškoti papildomos finansinės paramos
iš pasaulinio Valdorfo mokyklų, antroposofinių fondų. Šiuo tikslu buvo nuspręsta aktyviau viešinti
Mokyklos veiklą, sukurti filmuką apie gyvenimą Mokykloje, veiklą pristatyti potencialiems
sponsoriams, pateikti paraiškas on-line platformoms, padedančioms pasiekti potencialius rėmėjus.
2017 m. buvo organizuoti 2 Visuotiniai bendruomenės susirinkimai (pavasarį ir rudenį). Jų
metu Mokyklos vadovė pristatė finansinę ataskaitą pagal mokslo metų veiklas (už 2017-2018 m.
pirmąjį pusmetį ir abu pusmečius), Mokytojų kolegija pristatė pasiekimus ir numatomas veiklas,
atitinkamai savo veiklų pasiekimus bei planus įvardijo pagalbos mokiniui specialistai ir Mokyklos
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valdymo organai – Taryba, Mokinių taryba, Mokykloje veikiančios darbo grupės: Mokesčių grupė,
Plėtros grupė, Viešinimo grupė.
PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

2018 m. planuojama peržiūrėti mokesčio už mokslą dydį, idant surenkamų lėšų pakaktų
Mokyklos erdvės plėtrai.
Nuspręsta pasidomėti dėl galimybės įsikurti erdvesnėse patalpose, svarstant galimybę įsigyti
statinius (dėl ribotos galimybės valdyti pastatus, iškyla problemų ieškant finansinės paramos erdvės
plėtrai ir įrengimui).
Numatyta pagal galimybes dalyvauti ESF fondų kvietimuose teikti paraiškas.
Siekiant plėsti pagalbos mokiniams paslaugas, numatyta organizuoti terapines veiklas
mokiniams (greta jau vykdomų veiklų).
Svarstyti galimybę įvesti elektroninę mokesčio už mokslą administravimo sistemą.
2. MOKYKLOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ
PRADŽIOJE Į PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR
PABAIGOJE
Įstaigos kapitalas (dalininkų įnašai) metų pradžioje sudarė 203 €. Per ataskaitinius metus dalininkų
kapitalo dydis nepasikeitė.
3. MOKYKLOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR
ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Eil.nr. Finansavimo šaltinis

2017 m.

2016 m.

Panaudota
(paskirtis)

1.

Savivaldybės lėšos (mokinio
krepšelis, lėšos maitinimui ir
mokinių pavėžėjimui)

334792

272376

Pagal sutartį

2.

Tėvų įnašai (už suteiktas
paslaugas)

164089

138564

Mokyklos ūkiui, kitiems
einamiesiems reikalams

3.

Parama (GPM 2 proc.,
fizinių ir juridinių asmenų
parama)

10808

3424

Mokyklos ūkiui

4.

Kiti finansavimo šaltiniai

3514

11886

Mokyklos veiklai

513203

426250

IŠ VISO:

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę:
Paramos vertė
Paramos dalykas
UAB „LAISVĖS METAI“
780,00 €
Finansinė parama
UAB „LIBONET“
1210,00 €
Finansinė parama
UAB „TOMUS GROUP“
1300,00 €
Finansinė parama

4. INFORMACIJA APIE MOKYKLOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER
FINANSINIUS METUS
Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikis turtas nebuvo įsigytas ir nebuvo perleistas.
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5. MOKYKLOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS,
IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI

Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
IŠ VISO

2017 m.
405361
1638
23600
394
69436
500429

2016 m.
347396
1638
20141
261
20667
390103

6. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Darbuotojų skaičius* metų pradžioje

2017 m.

2016 m.

48

41

Darbuotojų skaičius* metų pabaigoje
52
48
*į skaičių nepatenka darbuotojai, esantys vaiko gimdymo/auginimo atostogose.
7. MOKYKLOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Pareigybė

Išlaidos darbo
užmokesčiui

Socialinio draudimo
sąnaudos

1.

Mokyklos vadovas

16458,67

6613,10

2.

Mokyklos vadovo pavaduotojai ugdymui

10677,61

4268,91

3.

Ūkio dalies vedėjas

4859,83

2049,84

4.

Virtuvės vedėjas

5991,56

2407,44

5.

Vyr. buhalteris

9104,17

3658,07

8. DUOMENYS APIE MOKYKLOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS MOKYKLA VADOVO IŠMOKOMS

2017 m.

2016 m.

Vilma Šlentnerienė

Vilma Šlentnerienė

Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui

23071,77

21678,83

Išlaidos kitoms vadovo išmokoms

-

-

Mokyklos vadovas

9. MOKYKLOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS;

Išlaidų kolegialių organų darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių
išmokoms nebuvo.
10. MOKYKLOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU MOKYKLOS DALININKAIS SUSIJUSIEMS
ASMENIMS.
Išlaidų išmokoms su Mokyklos dalininkais susijusiems asmenims nėra.
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