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I. BENDROJI DALIS
Kauno Bemardo BrazdZionio mokykl4 (toliau

-

mokykla) yra biudletin€ Kauno

miesto savivaldybds istaig4 iregistruota 1995 rn. balandzio 3 d., versija I

I

(2014-08-06) lstaigos

kodas 190138361, turintijuridinio asmens teises. Steigdjas Kauno miesto savivaldybBs taryba.

Mokyklos rikslas
knrybingq

ir

-

ilugdyti harmoning4

ir

savarankilkX laisv4

ir

atsakingE,

krik5dioniSkomis vertybdmis besiradovaujandi4 asmenybg, siekiandiq visq

gyvenim4 rnokytis, tobulinti savo gebejimus, padetijai lgyti asmening, pilieting ir sociokulttiring

kompetencijq bltinq sdkmingam tolesniam mok),rnuisi, [sitvirtinimui profesinCs veikios
pasaulyje, k[rybingam dalyvavirnui pilietiniame, kult0riniame ir socialiniame gyvenime.
Pagrindine veikla (kodas 85.3)

- teikti kokybiik4 ir

atirinkanti vaiko poreikius

ikimokyklini ugdymq. Teikti pagrindin! iSsilavinim4, atitinkanti bendr4sias programas ir
ilsilavinimo standartus. Kitos veiklos kodai pagal EVRK klasifikatorit4 56.29 Kit4 maitinimo
paslaugl teikimas, &5.1 Ikinrok 'klinis ugdTnns,85.? Pradinis ugdymas, BS.5l Sportinis it
rekreacinis iyietinas,85.52 Kuhfirinis ivietinas, tS.5g Kilos, niekur kitur nepriskirtas,
ivielimas, 85.6 $,ietintui bu(ting! paslaugl veikla, gl.01 Bibliotekq ir archyvtl veiHa.
Papildoma veikla -mokyklos patalpq nuoma.

Mokykla filialq ir struLl[riniq vienetq neturi, konlroliuojamq ir asocijuoq subjektq
taip pat neturi. Svarbig sqlygq ir aplinkybiq, kurios gali paveikti mokyklos tolimesng veikl4,
ners.

2018 m. pirmo ketvirdio pabaigoje darbuotojq skaidius mokykloje buvo 83.
[inansinese ataskaitose pateikiami duomenys iSreikSti piniginiais vienetais
nes nuo 2015 m. sausio

-

eurais,

I dienos Lietuvoje ivesta bendroji Europos Sqjungos valiuta - euras.

II.APSKAITOS POLrrIKA
M。 ●7kbS inans面 Ч ttaskaiЧ

」慮 hys

parcngtas 17adovttaniS VSAFAS

rcikalavimaお .AtaskJ■ staipSnれ ,kurb neat■ ik,VsAFAS
poltih apraぶ yta 2017 111 rnetiniЧ

「

rciniavimЧ

nera・

lnansiniЧ ataskaitl alこ kinalnttalnc raま 。

IIIo PASTABOS
l. Ilgalaikis ncm・ atcrialusis ir matcrialusis turtas patcikiaFnaS tikutine verte

2. Finansa宙 mo surnЧ

detrali2aVilmas Pateikぬ

s paga1 20● o VS^FAS 4 pried4.

3.NeapibrettЧ iSipareigoJimЧ artuno netuJme.
4̲ Reikttning■ lvykiЧ per ataskal■ ni lalkOtarpi neivyko

Dirよb氏

31,,Kauno biudお tiniЧ
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