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II skyrius. Įstaigos vadovo iniciatyvos ir veikla,
2017 metų įstaigos tikslams įgyvendinti:


Esu atvira naujovėms – plėtojau IKT įrangos diegimą įstaigoje;



Pasitikiu savo darbuotojais, pedagogais, demokratiškai su jais elgiuosi, tikiu jų
atsakomybe ir jiems pavaldžių asmenų kokybišku darbu, nepersekioju. Vyrauja
darna, kyla kompetencija, geras įstaigos įvaizdis;



Subūriau darbo grupes, komisijas, būrelius, inicijavau, padėjau parengti ir pati
rengiau tvarkas, taisykles, aprašus, planus – to pasekoje užtikrinau paslaugų
kokybę, mikroklimatą, atsakomybę;



Skatinau pedagogų gerosios patirties sklaidą - organizuotos 2 metodinės dienos
miesto mastu;



Inicijavau ir organizavau vidinės aplinkos pokyčius: 2 grupių grindų kapitalinis
remontas;



Inicijavau žaidimų aikštelių atitikties HN reikalavimams patikrą, parengiau
tvarką/veiksmų planą aikštelių pokyčiams.

II skyrius. Finansiniai rodikliai pasiekti 2017 m.:


Atnaujinau-pakeičiau-parengiau: įstaigos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, FKB
tvarką, pareiginius aprašus ir kitus dokumentus perėjus į centralizuotą Kauno BĮBA
apskaitą;



Skyriau ir įpareigojau asmenis vykdyti naujai atsiradusias funkcijas susijusias su
buhalterine apskaita, sudariau sąlygas dalyvauti mokymuose;



Inicijavau IKT įsigijimą - panaudota 6 500 eur MK lėšų: interaktyvios grindys ir
interaktyvios lentos 2 vnt.;



Skatinau darbuotojus kelti kvalifikaciją, tobulėti – įsisavinta 600 eur MK ir 208 eur SB
lėšų;



Koordinavau 2 grupių grindų kapitalinį remontą - įsisavinta 3 500 eur 2 % lėšų;



Inicijavau žaidimų aikštelių ir kiemo takų remontą - pokyčiams vykdyti įsisavinta
5 100 eur;



Vadovavausi įstaigos strategija, metiniu veiklos planu - racionaliai ir tikslingai
įsisavintos visos programų sąmatose skirtos lėšos.

III skyrius. Įstaigos vadovo veiksmai ir iniciatyvos
2018 m. veiklos efektyvumui didinti:


Žaidimų aikštelių tęstinis atnaujinimas, lauko įrenginių gausinimas (apie 30 proc);



Pastato renovacijos siekio įgyvendinimas;



Vidaus aplinkos sistemingas atnaujinimas ir tolimesnis įstaigos įvaizdžio formavimas;



Virtuvės įrangos turtinimas;



E dienyno metodikos įsisavinimas ir įgyvendinimas;



Pedagogų ir kitų darbuotojų kompetencijos kėlimo nuotoliniu būdu skatinimas;



Darbuotojų kompetencijos auginimas atsižvelgiant į darbuotojų metines užduotis,
siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

III skyrius. Įstaigos vadovo veiksmai ir iniciatyvos
2018 m. finansiniams rodikliams gerinti:








Efektyvus, racionalus darbo užmokesčio lėšų naudojimas atsižvelgiant į darbuotojų
pridėtinę vertę;
Skatinimas pedagogų su ugdytiniais dalyvauti projektuose pritraukiant finansavimą;
Viešųjų pirkimų organizavimas orientuojantis į kokybės ir kainos mažiausią santykį;
Nemokamų papildomų paslaugų teikimas ugdytinių šeimoms: nemiegančių vaikų
užimtumas, vaikų dailės raiška, elgesio sunkumų turinčių vaikų socializacija, vaikų
rytmetinė mankšta, vaikų plokščiapėdystės profilaktika;
Pedagogų iniciatyvų palaikymas unikalių metodinių priemonių ir grupių aplinkos
kūrime;
Racionalus lėšų naudojimas/paskirstymas ligų, atostogų, papildomų funkcijų
atlikimui.

