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PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠYNĖLIS“ 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. ĮVADAS 

Lopšelis– darželis yra ikimokyklinio ugdymo tipo švietimo įstaiga, teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Lopšelis-

darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais. Įstaigos veiklą reglamentuoja Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-14 patvirtinti lopšelio-darželio nuostatai. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbo laikas nuo 7.00 val. iki 18.15 val. 

patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-370. Nuo 2017 metų rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje 

ugdymas organizuojamas pagal Panevėžio m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. A-815 patvirtintus modelius. 

2017 metais sukomplektuotos 6 grupės: 2 - ankstyvojo ugdymo (VII modelis), 2 - ikimokyklinio ugdymo (VIII modelis ir VII modelis), 1 jungtinė 

priešmokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė (VII modelis). Dviejose grupėse ugdymas organizuojamas taikant montesorinio ugdymo 

principus. 

Veiklos sėkmė didele dalimi priklauso nuo žmogiškųjų išteklių.  Darželyje dirba 34  darbuotojai iš jų: 17 aptarnaujančio personalo ir 17 

pedagoginio personalo darbuotojų. 2017  metais įstaigoje  patvirtintas 32,56 etatų sąrašas (iš jų pedagoginių 15,09 et.). Įstaigoje dirba 17 pedagogų, 15 

iš jų su aukštuoju išsilavinimu ( 3 iš jų edukologijos magistrai), 2 – su aukštesniuoju  išsilavinimu.  Vadovų ir pedagogų kvalifikacinės kategorijos :  2 - 

III vadybinė, 4- auklėtojai metodininkai, 1-auklėtojas ekspertas, 1- psichologas II kvalifikacinė kategorija, 5 -vyresnieji auklėtojai, 1-vyresnysis 

mokytojas, 2- spec. pedagogai,1-auklėtojas. 

 



Pedagogams  sudarytos sąlygos darbuotojams realizuoti savo galimybes, siekiant kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo ir asmeninio profesinio tobulėjimo. Kiekvienas pedagogas lankė kvalifikacijos tobulinimo seminarus, kursus. Vedama kvalifikacijos turinio 

analizė, duomenys aptariami  mokytojų tarybos posėdžiuose, metodiniuose pasitarimuose. Vidutiniškai metuose pedagogai dalyvavo  250 valandų  (~41 

diena)  kvalifikacijos renginiuose, vidutiniškai 1 pedagogui tenka 22 valandos arba ~ 3,6 dienos. 

2017 metų gruodžio 31d. duomenimis įstaigą lankė 101 ugdytinis. Bendrosios paskirties grupėse integruotai buvo ugdomi 29 specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 2017 metų pabaigoje įstaigą lankė 11 vaikų su vidutiniais ir dideliais specialiaisiais ugdymo (si)  poreikiais ( iš jų 6 turintys vidutinius, 

4 – didelius ir 1 – labai didelius specialiuosius poreikius). Jiems specialiąją pagalbą teikė logopedas, psichologas, specialusis pedagogas ir judesio 

korekcijos pedagogas. Atsižvelgiant į tai, kad lopšelyje-darželyje yra 29 specialiųjų poreikių vaikai, iš jų 11 vaikų su vidutiniais ir dideliais specialiaisiais 

ugdymo (si)  poreikiais (6 turintys vidutinius, 4 – didelius ir 1 – labai didelius specialiuosius poreikius), labai svarbi logopedo, psichologo, specialiojo 

pedagogo ir judesio korekcijos pedagogo pagalba jiems. Kalbos ir komunikacijos sutrikimai per pirmąjį 2017-2018 m.m. pusmetį įveikta 1 ugdytiniui, 

dalinai įveikta 17 ugdytinių, o 10 ugdytinių pasiekimų nėra. 

Ugdymo turinys  įgyvendinamas vadovaujantis visuminio  ir montesorinio ugdymo nuostatomis, individualizuojamas ir  diferencijuojamas  

pagal ugdytinių poreikius, orientuotas į vaiko poreikių tenkinimą. Įstaigoje dirba 2 montesorinio  ir  4 – visuminio  ugdymo grupės. 

Pagrindiniai  2017 metų veiklos tikslai buvo  ugdymo kokybės gerinimas ir atviros kaitai bendruomenės formavimas. Šių tikslų įgyvendinimui 

sutelkta visa bendruomenė ir veikla organizuota planingai. Ugdymas organizuojamas visuminio ir montesorinio ugdymo pagrindais. Rengti ir įgyvendinti 

3  tęstiniai projektai: Aš būsimasis mokinys“, „Muzikos taku“, „Auginam sodą kartu“. Dalyvauta 9 akcijose ir pilietiškumo pamokose: „Taikos glėbys“, 

„Aš už Lietuvą“, „Širdelės  laisvei plaka“, „Taikos šokis“ ir kt. Vykdytos 8 edukacinės programos. Programos vyko Moksleivių namuose, Saugaus eismo 

klasėje, Priešgaisrinėje, Skubios medicininės pagalbos tarnybose, Smėlynės bibliotekoje, Panevėžio gamtos mokykloje, Panevėžio atliekų rūšiavimo 

įmonėje. Programose dalyvavo 40 vyresniųjų grupių ugdytinių. Lopšelio-darželio laiptų galerijose rengiamose  tėvų ir vaikų kūrybinių darbų parodose 

dalyvavo ~ 60 proc. šeimų. Rengtos kūrybinių darbų parodos  miesto ir socialinių partnerių įstaigose: Smėlynės bibliotekoje („Eglučių paradas”, 

„Tėvynės spalvos”, „Rudenėlis dažo lapelius”), Rožyno progimnazijoje („Piešiu gimtinę”), Panevėžio gamtos mokykloje. Auklėtojos metodininkės 

Vitalijos Puišytės iniciatyva organizuotos priešmokyklinio ugdymo grupės bendruomenės popietės „Vaikystės soduose smėlėtuose” ir „Pabūkime kartu”. 



Atsižvelgiant į ugdytinių komplektavimo ir amžiaus specifiką, pasirenkamų ugdymo modelių kitimą, naujausias rekomendacijas, ugdytinių 

vertinimo aprašo nuostatas, papildyta ir  koreguota Lopšelio-darželio ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) programa. Visus metus vyko darbo su 

elektroniniu dienynu darbuotojų praktiniai apmokymai ir programinio tobulinimo bei duomenų suvedimo į elektroninį dienyną darbai. Nuo 2017-09-01 

visas ugdymo veiklos dokumentavimas vykdomas elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.  Įstaigos technologinė  bazė papildyta 2 naujais kompiuteriais 

ir 2 spausdintuvais. Išspręsta  buvusi didžiausia problema dėl nepakankamos interneto spartos ir pasiekiamumo visose darbo vietose. Dabar visi 

pedagogai, dokumentavimą vykdantys elektroniniame dienyne, gali ne tik dirbti kompiuteriu, bet naudotis internetiniu ryšiu kiekvienoje grupėje, kurti 

IKT ugdymo priemones. Sukurtos ir miesto pedagogams pristatytos IKT priemonės „Karvytės, ralio“, „Pavasario  žiedai“. Šiandien svarbiausia kiek 

įmanoma daugiau naudotis technologijų teikiamomis galimybėmis savo kasdieninėje aplinkoje ir taip tobulinti visą ugdymo procesą. Grupių aplinkos 

papildytos interaktyviomis edukacinėmis priemonėmis ir lavinamaisiais žaidimais ir montesorinėmis priemonėmis ( 700 Eur.). 

 Siekiant sudaryti sąlygas įvairiapusiam vaikų lavinimui 2017-2018 m.m. įstaigoje vykdoma neformaliojo ugdymo veikla: choreografijos 

mokymas, anglų kalbos grupė ir robotikos užsiėmimai, aplinkosauginio vaikų švietimo programa. Neformaliajame ugdyme dalyvauja 58 ugdytiniai. 

Organizuojant sveikatai palankų vaikų maitinimą, didelis dėmesys buvo skiriamas į sveiko maisto svarbą, jo kokybę. Iki 2017-12-31 vaikų 

maitinimas organizuotas pagal 2016-06-21 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus 15 dienų valgiaraščius 1-3 ir 4-7 metų vaikų amžiaus 

grupėms. Visi patiekalai gaminami pagal technologinius aprašymus. Nuo 2018 m. sausio pasiruošta vaikų maitinimo pokyčiams pagal Lietuvos Sveiktos 

apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836  patvirtintas „Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas“. Lopšelis-

darželis nuo 2012 metų dalyvauja ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje programoje „Pienas vaikams“ ir Europos Bendrijos finansuojamoje 

programoje „Vaisių vartojimo skatinimo programoje“. Tačiau parama kasmet mažėja. Sumažėjo šeimų, gaunančių nemokamą maitinimą ir nuolaidą 

mokesčiui už maitinimą.  

Vykdant Lietuvos higienos normos HN-75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji 

reikalavimai“ reikalavimus, pakeisti dviejų pavėsinių stogai, sutvirtintos judančios sienos, rekonstruoti laiptinių turėklai, atliktas koridoriaus, vieno 

miegamojo, maisto sandėlio remontas, restauruoti virtuvės baldai, nupirkti staliukai ir kėdutės priešmokyklinio ugdymo grupei ( 640 Eur.) Vaikų aikštelės 

papildytos 4 žaidimų įrenginiais ( traukinukas, dramblys, sūpuoklės ir lėktuvas – 3532 Eur.). Saugumo užtikrinimui teritorijoje atlikti didelių medžių 

šalinimo ir genėjimo darbai. 



2017 m. didelis dėmesys buvo skiriamas  lopšelio-darželio lauko ir vidaus erdvių atnaujinimui. Pakeisti dviejų pavėsinių stogai, sutvirtintos 

judančios sienos, rekonstruoti laiptinių turėklai, atliktas koridoriaus, vieno miegamojo, maisto sandėlio remontas, restauruoti virtuvės baldai. Vaikų 

aikštelės papildytos 4 žaidimų įrenginiais ( traukinukas, dramblys, sūpuoklės ir lėktuvas). Saugumo užtikrinimui teritorijoje atlikti didelių medžių 

šalinimo ir genėjimo darbai. 

Siekiant kurti inovatyvią ugdymo(si) aplinką, įsigyta edukacinių robotų, kilimėlių robotams ( 343 Eur.). Montesorinės grupės papildytos 

specialiosiomis priemonėmis: Pitagoro lentelės, konstruktyviosios geometrinės figūros, saulės sistemos modelis, skaičiavimo lentelės ( 150 Eur.). 

Papildytos sveikatos, socialinės ir aplinkos pažinimo kompetencijų lavinimo erdvės ( rūšiavimo, aktyvumo piramidė, vėrimo įrankiai, įvairūs 

konstruktoriai ir kt. – 200 Eur.).Įsigyta 2 kompiuteriai, 2 spausdintuvai. Pedagogams sudarytos sąlygos tobulinti gebėjimus ir juos realizuoti vaikų 

ugdymui taikant IKT. Įrengtas metodinės veiklos kabinetas su naujausiomis informacinėmis technologijomis: kompiuteriai, multimedija, interaktyvi 

Smart Board lenta, filmavimo kamera. 

Informacija visuomenei teikiama internetinėje svetainėje http://www.pusynelis.lt. Pagrindinė informacija platinama ir gaunama elektroniniu 

paštu. Tai sudaro galimybę tėvams gauti daugiau informacijos apie grupės veiklą ir bendrauti el. paštu su grupės personalu. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 

įstaigoje įdiegta elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ sistema. 

Artimiausio laikotarpio įstaigos veiklos prioritetinės   kryptys. Lopšelio-darželio bendruomenė siekia būti patrauklia ugdymo institucija, 

teikiančia kokybišką vaikų ugdymą visuose lygmenyse. Tam būtina efektyviai valdyti lopšelio-darželio veiklą, telkti bendruomenę aktualioms 

problemoms spręsti, numatyti kaip bus įgyvendinami ugdymo institucijai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą vystymosi kryptį ir prioritetus, 

planuoti kaitos pokyčius. 

Įvertinus vykdytas programas ir pasiektus darbo rezultatus, artimiausiam  laikotarpiui numatėme veiklos prioritetus:  savitos aplinkos ir kultūros 

kūrimas, ugdymo ir ugdomosios veiklos kokybės gerinimas ir individualizavimas, darbuotojų profesionalumo ir kompetencijos tobulinimas. 

2018  metų  veiklos tikslai ir  uždaviniai:  

 1.Tobulinti ugdymo kokybę, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

1.1.Turtinti ugdymo turinį, tenkinantį ugdytinių poreikius ir  pozityvios patirties perėmimą. 

http://www.pusynelis.lt/


1.2. Sudaryti sąlygas įvairiapusei veiklai puoselėjant tautinę savastį, atjautą  ir toleranciją  (akcijos,  pilietiškumo pamokos, pramogos, koncertai, 

parodos,  teatrinė veikla ir kt..). 

1.3. Sukurti šiuolaikines edukacines erdves, atitinkančias vaikų ugdymo(si) poreikius.   

2. Kurti bendruomenę atvirą kaitai. 

2.1. Siekti pedagogų atvirumo kaitai, nuolatinio mokymosi kompetencijų   tobulinimo. 

2.2. Plėtoti bendruomenės veiklos turinį, palaikant glaudžius santykius su šeima ir socialiniais partneriais. 

2.3. Sudaryti sąlygas veiksmingam ir saugiam įstaigos funkcionavimui. 

III. VEIKLOS PLANO REALIZAVIMO PRIEMONĖS 

Tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Vykdytojai 

Lėšų 

poreikis 

(Eur) 

Finansavimo 

šaltiniai 

1.  Turtinti 

ugdymo turinį, 

tenkinantį 

ugdytinių 

poreikius ir  

pozityvios 

patirties 

perėmimą. 

 

1.Mokytojų tarybos posėdis 

dėl modernios (jaukios, 

ugdančios) aplinkos 

sukūrimo lengvesnei vaiko 

adaptacijai.  

Pasirengimo 2018-2019 

mokslo metams įvertinimas 

ir veiklos kryptys 

 

2.Dėl sveikatos ugdymo 

veiklos įvairinimo 

galimybių. 

 

 

 

 

Mokslo metų pradžioje 

turi būti susitariama dėl 

prioritetų, veiklos 

krypčių, pareigų ir 

atsakomybės.  

 

 

 

 

Vaikų sveikatinimo, 

maitinimo 

organizavimas turėtų  

atitikti  individulius 

vaikų  poreikius, 

sveikatos politikos 

nuostatas.   

Aptartas pasirengimas 

mokslo metams ir 

veiklos kryptys ir tikslai 

 

 

 

 

 

 

Sveikatinimo veikla 

organizuojama 

vadovaujantis  

naujausiomis  sveikatos 

politikos nuostatomis. 

 

 

2018 m. 

rugsėjis  

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

m.vasaris   

 

 

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

 



Mokytojų tarybos posėdžių 

planas (Priedas Nr. 1) 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.Užtikrinti kokybišką 

priešmokyklinį ugdymą. 

Tęstinis projektas „Aš 

būsimasis mokinys“ 

Priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos aprašas. (Priedas 

Nr. 3)  

Priešmokyklinis 

ugdymas teikiamas 20  

ugdytinių, kuriems 

sudaromos sąlygos 

atskleisti individualius 

gebėjimus ir kūrybines 

galias. 

Ugdymo procesas 

organizuojamas 

vadovaujantis naujomis 

ugdytinių gebėjimų 

vertinimo 

tendencijomis. 

2018  m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

PU pedagogai 

 

3.Užtikrinti kokybišką, 

individualią vaiko raidą 

atliepiantį specialųjį 

ugdymą.     

Specialiojo ugdymo planai, 

programos (Priedas Nr. 4) 

Vyksta darbas su 

vaikais turinčiais 

specialiųjų poreikių. 

Aptariami pokyčiai, 

numatomos prevencinės 

priemonės.   

Pedagogai, šeimos 

informuojamos apie 

vaikų pasiekimus, 

siūlomos 

rekomendacijos.   

2018 m.  Specialiojo 

ugdymo 

pedagogai  

 

4. Vykdyti tikslingą, 

pagalbą vaikui ir šeimai 

teikiantį Vaiko gerovės 

komisijos darbą.  

Vaiko gerovės komisijos  

planas (Priedas Nr.5) 

Vaikų   ugdymo(si), 

raidos, komunikavimo 

su šeimomis                                     

rezultatai analizuojami  

darželio Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose. 

Laiku ir tinkamai 

suteikta švietimo 

pagalba vaikams ir 

šeimoms.  

2018 m. 

3  kartus 

metuose  

Direktorius  

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas 

 

5.Metodiniai pasitarimai 

ugdymo turinio  įtakos  

vaikų pažintinių, kūrybinių 

galių sklaidai, tautinės 

savasties  suvokime 

klausimais. Metodinės 

veiklos planas (Priedas 

Nr.2) 

 Ugdymo veiklos 

organizavimas turėtų 

būti inovatyvesnis, 

atliepiantis 

įvairiapusius ugdytinių 

poreikius. 

Pedagogams bus 

pateikta informacija 

apie ugdymo 

organizavimo 

galimybes, bus 

skleidžiama geroji 

darbo patirtis, 

analizuojami ugdymo 

aspektai. 

2018 m.  

kovas, 

balandis, 

rugsėjis, 

spalis, 

lapkritis 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 



6. Metodiniai užsiėmimai: 

Pedagogas ir vaikų veikla 

šiandien. Aktyvūs ugdymo 

metodai;      Vaiko kultūros 

atspindys darželio aplinkoje 

„Ar pripažįstama vaiko 

kultūra įstaigoje kaip 

vertybė?“, Orientyrai 

fizinėje veikloje.  

Metodinės veiklos planas 

(Priedas Nr.2) 

Buvo vertinga 2017 

metų patirtis vedant 

atviras veiklas, 

įgyvendinant 

kvalifikacinių seminarų 

programas.   

Geroji darbo patirties 

sklaida įvairins veiklą 

su vaikais. 

2018 m. 

balandis, 

spalis 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Auklėtojai 

 

7.Kvalifikacinis seminaras 

„Aktyvūs ugdymo metodai  

ikimokykliniame amžiuje“ 

Metodinės veiklos planas 

(Priedas Nr.2) 

Pedagogams ne visada 

užtenka žinių apie 

aktyvių ugdymo 

metodų parinkimą, jų 

taikymo įvairovę.  

Tobulės, plėtosis 

pedagogų ugdymo 

kompetencija. 

2018 m. 

spalis 

 50,00 € 

MK 

8.Tobulinti  vaikų sveikatos 

ugdymo veiklą, skiepijant 

sveikos gyvensenos 

įpročius. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos planas. 

(Priedas Nr.5) 

Šeimos nepakankamai  

dėmesio skiria Vaikų  

sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimui. 

Organizuota nuosekli 

sveikos gyvensenos 

ugdymo programa 

derinama su 

praktinėmis užduotimis. 

2018 m. Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 

9. Renginiai darželyje ir už 

jo ribų 

Metodinės veiklos planas 

(Priedas Nr.2) 

Vaikai noriai dalyvauja 

renginiuose. 

Bus surengta  6 

renginiai 

2018 m.  

sausis- 

gruodis 

Grupių 

pedagogai 

 

10. Valstybinių, 

kalendorinių, atmintinų 

dienų paminėjimas.  

Metodinės veiklos planas 

(Priedas Nr.2) 

Kasmet išradingai, 

kūrybiškai 

organizuojamos šventės 

Bus surengta 6 

renginiai. 

2018 m. 

sausis- 

gruodis 

Grupių 

pedagogai 

80, 00 € 

Įstaigos 

lėšos 



11. Tobulinti planavimą 

taikant naudojant elektroninį 

dienyną „Mūsų darželis“. 

Veiklos 

dokumentavimas 

elektroniniame dienyne 

„Mūsų darželis“. 

Naudoti elektroninį 

dienyną „Mūsų 

darželis“ orientuotą į 

vaiko ugdymo(si) 

pasiekimus.   

2018 m. 

sausis –

gruodis   

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

400,00€ 

 

12. Nuo rugsėjo 1 pradėti 

naudoti naują  ugdymo(si) 

programą. 

Dirbama pagal naujai 

parengtą Ugdymo(si) 

programą.   

Ugdymo(si)  programa 

tenkina  prigimtinius, 

kultūros, socialinius, 

pažintinius , brandumo  

mokyklai poreikius,  

ugdanti vertybines 

nuostatas, atitinka 

kintančius ugdymo(si)  

poreikius.     

nuo 2018 

m. 

rugsėjo 1 d.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

2. Sudaryti 

sąlygas 

įvairiapusei 

veiklai 

puoselėjant 

tautinę savastį 

atjautą  ir 

toleranciją 

(akcijos,  

pilietiškumo 

pamokos, 

pramogos, 

koncertai, 

parodos,  

teatrinė veikla 

ir kt..). 

 

Mokytojų tarybos posėdis  

Dėl vaikų probleminio 

elgesio sprendimo būdų 

darželyje ir namuose 

Mokytojų tarybos posėdžių 

planas (Priedas Nr. 1) 

Įstaigos prioritetai 

grindžiami  atsakingu 

požiūriu į specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymo 

specifiką, smurto 

apraiškų įstaigoje ir 

šeimoje prevenciją, 

bendruomenės švietimą.   

Ugdymo procesas ir 

turinys atliepia 

individualius ugdytinių 

raidos poreikius.  

Bendruomenės narių  

aktyvumas švietėjiškoje 

ir prevencinėje  

veikloje. 

2018-06-06 Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

1. Ekskursijų ciklas 

„Pažinkime gimtąjį kraštą“ 

 

 

 Vyksta tęstinis 

ekskursijų ciklas 

Tenkinami vaikų 

pažintiniai, lavinamieji, 

auklėjamieji poreikiai. 

2018 m.  

vasaris- 

spalis 

 
 

2.Edukacinės programos 

Kraštotyros muziejuje, 

Moksleivių namuose, Kelių 

policijoje, kitose 

netradicinėse erdvėse. 

Metodinės veiklos planas 

(Priedas Nr.2) 

Vaikai stokoja patirčių 

įvairovės.   

Vaikai netradicinėse 

aplinkose praktinių 

patirčių , dalyvaus 5 

pilietiškumo pamokose. 

2018 m. 

vasaris, 

balandis, 

gegužė, 

spalis, 

 

Grupių 

pedagogai 

 



3. Metodinis pasitarimas 

empatijos ugdymo,  tautinės 

savasties temų  integracijos 

edukacinėje veikloje 

klausimais.  

Metodinės veiklos planas 

(Priedas Nr.2) 

 Pedagogai stokoja  

idėjų, naujų patirčių  

empatijos, tautinių 

jausmų   puoselėjimo 

srityse.  

 

Pedagogai gilins žinias 

apie projektinę veiklą. 

2018 m. 

kovas, 

balandis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

3. Sukurti 

šiuolaikines 

edukacines 

erdves, 

atitinkančias 

vaikų 

ugdymo(si) 

poreikius.   

1.Atlikti grupių aplinkos 

parengimo 2018-2019 m. m. 

vertinimą 

Nuo rugsėjo 1 d. 

pasikeis vaikų grupės 

pagal amžių 

Grupių aplinkos bus 

papildytos ugdymo 

priemonėmis, kurios 

atitiks vaikų amžių 

2018 m. 

rugpjūtis, 

rugsėjis 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

300,00€ 

MK lėšos 

2. Vertinti specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymo 

galimybes, aplinkos sąlygas, 

konsultuoti pedagogus, 

tėvus jų ugdymo klausimais. 

Vaiko gerovės komisijos 

veiklos planas (Priedas 

Nr.5) 

Darželyje ugdomi 

specialiųjų poreikių 

vaikai, turintys 

vidutinių ir didelių 

specialiųjų poreikių. 

Specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymas 

integruojamas į bendrą 

ugdymo procesą. Spec. 

pedagogai 1 kartą 

metuose organizuoja 

tėvų susirinkimus ir 

pagal poreikį 

konsultuoja tėvus bet 

nerečiau 2 kartus 

metuose. 

2018 m. 

sausis- 

gruodis 

VGK  

Specialieji 

pedagogai 

 

3.Įrengti grupių palangės 

šiltnamius „Žalioji palangė“ 

Dar stokojama vaikų 

pažinimo  

eksperimentuojant 

patirčių įvairovės.  

Vaikams bus sudaryta 

galimybė stebėti, 

pažinti, veikti, vykdyti 

veiklą įvairiose 

aplinkose. 

2018 m.  

kovas-

gegužė 

Grupių 

pedagogai 

 

4. Tęsti  „mobilių“ daržo 

lysvių  ir gėlynų įrengimą. 

Skatinama vaikų veikla 

gamtoje. 

Pažinimas derinamas su 

darbine veikla, 

ugdomas estetinis 

pajautimas. 

2018 m.  

gegužė-

rugsėjis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Tėvų aktyvas 

 

5. Tęsti terapinio ugdymo 

priemonių atnaujinimą ir 

papildymą. 

Daugėja vaikų, turinčių 

specialiųjų poreikių ir 

emocinių sutrikimų.  

Bus įsigyta veidrodžiai, 

klausos, lytėjimo 

terapijos priemonių, 

2018 m.  

gegužė- 

spalis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

100,00 € 

MK lėšos 



relaksacinių  įrašų, 

šviesos terapijos 

priemonių.   

6.Įsigyti inovatyvių  

edukacinių priemonių.  

Didėja vaikų poreikis 

naudotis išmaniais 

žaislais, edukacinėmis 

priemonėmis,  įstaigoje 

kol kas jų  trūksta.  

Įsigyti  „Bee-bot“ 

edukacinių robotų. 

Pasaulio pažinimo 

priemonių. 

2018 m. 

rugsėjis 

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

200,00 € 

MK lėšos 

7. Pakeisti  erdves vaikų 

darbų eksponavimui 

Smalsučių ir Linksmučių 

grupių laiptinėje.   

Vaikų darbai 

eksponuojami laiptinių 

galerijose, trūksta 

vietos erdvinių darbų 

eksponavimui 

Įrengtos  stacionarios ir 

mobilios  vaikų darbų 

eksponavimo erdvės 

laiptinėse, koridoriuose. 

Iki 2018 m.  

rugsėjis   

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

8. Papildyti  žaidimų 

aikšteles nauja įranga. 

Dalis žaidimų aikštelių 

įrenginių seni. 

Bus įsigyti 2  

sertifikuoti žaidimų 

aikštelės įrenginiai.  

2018 m. 

liepa –

rugpjūtis  

Direktorius, 

ūkvedys 

500,00 € 

MK lėšos  

 

9. Atnaujinti lauko žaidimų 

aikštelių priemones. 

Susidėvėję lauko 

žaidimų priemonės. 

Išdažytos ir 

suremontuotos žaidimų 

priemonės. 

2018 m. 

gegužė 

birželis 

Ūkvedys 50,00 € 

 

10. Atlikti 2 miegamųjų 

remontą. 

Dviejų grupių 

miegamųjų sienos 

nusilupę, neatitinka HN 

reikalavimų 

Patalpos atitiks HN 

normos reikalavimus. 

2018 m.  

birželis 

rugpjūtis 

Direktorius, 

Ūkvedys 

800,00 € 

 

13. Atlikti žaidimų aikštelių  

įrangos pritaikymo remontą.   

Žaidimų aikštelių 

įranga neatitinka 

techninės priežiūros 

standartų reikalavimų.  

Žaidimų aikštelės 

atitiks standartus  

2018 m. 

gegužė  

birželis 

Direktorius, 

Ūkvedys 

100,00 € 

 

Tikslas: Kurti bendruomenę atvirą kaitai 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Vykdytojai 

Lėšų 

poreikis 

(Eur), 

finansavimo 

šaltiniai 



1. Siekti 

pedagogų 

atvirumo 

kaitai, 

nuolatinio 

mokymosi 

kompetencijų   

tobulinimo. 

 

1. Parengti pedagogų 

profesinės kompetencijos 

kėlimo analizę, poreikio 

planą 2018 m. 

Trūksta kryptingumo 

keliant profesinę 

kompetenciją. 

Parengtas tikslingas 

profesinės    

kvalifikacijos kėlimo 

planas, tenkinantis 

pedagogų poreikius. 

2018 m. 

vasaris 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė 

grupės 

pirmininkas 

 

2. Organizuoti 

kvalifikacinius seminarus, 

paskaitas pedagogams 

ugdymo veiklos įvairovės, 

ypatumų ir galimybių 

tematika.  

Metodinės veiklos planas 

(Priedas Nr.2) 

Pedagogai dar stokoja  

kompetencijų turtinant 

ugdymo turinį  

inovatyviomis 

edukacinėmis 

priemonėmis. 

Pedagogai bus 

motyvuoti ugdymo 

procese naudoti 

inovatyvias priemones, 

ugdymo turinys taps 

įvairesnis. 

2018 m. 

kovas  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė 

grupės 

pirmininkas. 

 

 3. Tobulinti pedagogų 

kompetencijas naudojantis  

IT priemonėmis ugdymo 

procese (SMART lenta, 

inovatyvūs žaislai, robotai 

kompiuterinės priemonės) 

50  procentų pedagogų 

ugdymui naudos 

SMART lentą, kurs 

skaidres, rengs 

pristatymus. 

2018 m. 

kovas- 

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

4. Organizuoti edukacinę 

išvyką patirties perėmimo  

klausimais į Vilniaus miesto 

ikimokyklines įstaigas.  

Edukacinių išvykų metu 

pedagogai susipažįsta 

su sėkmių istorijomis, 

perima  idėjas.   

Pedagogai susipažins su 

Vilniaus miesto 

ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų gerąsias patirtis.  

2018 m. 

spalis 

Direktorius 300,00 € 

MK  

 

 5. Sudaryti sąlygas tobulėti 

nepedagoginiam personalui. 

Stokojama  seminarų, 

mokymų auklėtojų 

padėjėjoms ir kitiems 

darbuotojams. 

Seminarų metu 

susipažins su vaiko 

vystymosi ypatumais, 

auklėjimo sunkumais, 

problemų sprendimais. 

2018 m.  Direktorius 100,00 € 

 

6. Parengti ir publikuoti 

rekomendacijas tėvams ir 

visuomenei apie specialiojo 

Tėveliai  epizodiškai 

dalyvauja ugdymo 

procese. 

 

Specialiojo ugdymo 

pedagogų patirtinės 

rekomendacijos  suteiks 

žinių tėveliams.      

1 kartą per 

ketvirtį 

Specialiojo 

ugdymo 

pedagogai 

 



ugdymo pagalbos 

galimybes.  

2.  Plėtoti 

bendruomenės 

veiklos turinį, 

palaikant 

glaudžius 

santykius su 

šeima ir 

socialiniais 

partneriais. 

 

 

 

1.Įtraukti šeimas į 

savanoriškos pagalbos 

ugdymo procese veiklą 

“Auklėtojo  pagalbininkas”. 

Tėvų  vaidmuo darželio 

veikloje lieka  stebėtojo 

pozicijoje. 

Tėvai  – savanoriai 

dirba kartu su 

pedagogais 

2018 m. Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

2. Rengti vaikų, tėvų, 

pedagogų kūrybių darbų 

parodas. 

Lopšelio-darželio laiptų 

galerijose rengiamos 

tėvų ir vaikų darbų 

parodos 

Dalyvauja ~ 50 

proc.šeimų, 

organizuojama 2 -3 

parodos metuose. 

2018 m. Pedagogai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

3.Tęsti  projekto  

„Auginame sodą kartu“ 

įgyvendinimą 

Darželio sodo kūrimas 

ir puoselėjamas 

vadovaujantis 

ekologinės 

daržininkystės 

tradicijomis. 

Projekto įgyvendinime 

dalyvauja 60 proc. 

ugdytinių šeimų, visa 

įstaigos bendruomenė. 

2018 m. 

balandis 

birželis 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

4. Organizuoti kultūrinius, 

sportinius, pažintinius   

renginius įstaigoje ir už jos 

ribų.  

Metodinės veiklos planas 

(Priedas Nr.2) 

Darželio ugdytiniai 

dalyvauja socialinių 

partnerių ir švietimo, 

kultūros įstaigų  

organizuojamuose 

renginiuose. 

Pozityvus  šeimos 

požiūris ir  dalyvavimas 

renginiuose. Kasmet 

organizuojama 2 

renginiai per metus. 

2018 m.  

 

gegužė, 

spalis 

Pedagogai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

5.  Dalyvauti miesto, 

respublikos renginiuose 

atskleidžiant įstaigos 

savitumą. 

Nepakankamai 

viešinama įstaigos 

veikla. 

Dalyvauti 1-3 

respublikiniuose 

renginiuose, surengtos  

1-2  parodos įvairiose  

miesto erdvėse. 

2018 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

6.Dalyvauti Rožyno 

bendruomenės veikloje .  

Įstaigos bendruomenė 

aktyvi Rožyno 

60 proc. darbuotojų, 

vaikų, tėvų dalyvaus 

Rožyno bendruomenės 

2018 m. Direktorius  



bendruomenės renginių 

dalyvė. 

renginiuose (šventės, 

talkos, konferencijos ir 

kt). 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  
1.Mokytojų tarybos posėdis 

dėl 2018 metų veiklos 

analizės, dėl 2019 metų 

veiklos tikslų ir uždavinių. 

Mokytojų tarybos posėdžių 

planas (Priedas Nr. 1) 

Pedagogai aptaria ir 

analizuoja vykusios 

veiklos pasiekimus, 

numato gaires, tikslus, 

uždavinius kitiems 

metams . 

Veiklos analizei ir 

teikiami siūlymai 

talkins sudarant  

metinės veiklos gaires 

atliepiančias įstaigos 

poreikius, skatins 

bendruomenės narius 

aktyviam dalyvavimui 

įstaigos veikloje .     

2018 m. 

gruodis  

Direktorius  

2. Skleisti pedagoginę patirtį 

respublikinėse 

konferencijose. 

Pedagogai mažai 

dalyvauja 

Respublikinėse 

konferencijose ar kt. 

pedagoginiuose 

renginiuose. 

Pedagogai dalyvaus 1 

mieste ar Respublikoje 

organizuojamuose 

renginyje.  

2018 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai 

 

3. Organizuoti kūrybinių 

darbų  parodas: 

Rožyno progimnazijoje, 

Smėlynės bibliotekoje, 

turizmo informacijos centre 

Metodinės veiklos planas 

(Priedas Nr.2) 

Darbų parodos , 

renginiai vaikus ir tėvus  

sutelkia bendrai veiklai.  

Renginių turinys taps 

įvairesnis, kviečiantis 

būti aktyviais dalyviais 

ir organizatoriais.  

Dalyvaus didesnioji 

dalis ugdytinių šeimų, 

pedagogų, socialinių 

partnerių atstovų. 

2018 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai 

 

4. Publikuoti informacinę 

medžiagą internetinėje 

svetainėje 

Įstaigos internetinė 

svetainė nuolat 

atnaujinama 

Visuomenė daugiau 

sužinos apie įstaigos 

veiklą, tikslus. Tėvai 

turės galimybę vertinti 

įstaigos veiklos kryptis 

ir galimybę rinktis 

ugdymo įstaigą savo 

vaikams 

2018 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 



5.Tęsti bendradarbiavimą su 

esamais socialiniais 

partneriais. 

Atviros veiklos sutelkia 

bendraminčius, 

viešinama mokyklos 

veikla, buriama 

bendruomenė, 

mokomasi 

bendradarbiauti, 

mokomasi naujų 

partnerystės formų. 

Su socialiniais 

partneriais bus 

organizuota po  1 

susitikimą, 2 akcijas, 1 

parodą  

2018 m.   

6 .Įvairinti tėvų 

konsultavimo formas: 

diskusijos, pokalbiai, 

stebėjimai, susirinkimai, 

savanorystė, literatūra, 

virtuali erdvė. 

Pastebimas reiklesnis 

šeimos dėmesys ir 

požiūris į įstaigos 

veiklą.   

Tėvai įsitrauks į 

patirtinę diskusiją ir  

stebėtojo vaidmenį 

keičia į aktyvią veiklą. 

2018 m. Direktorius 

Pedagogai 

 

3.Sudaryti 

sąlygas 

veiksmingam ir 

saugiam 

įstaigos 

funkcionavimui  

Tobulinti įstaigos valdymo 

veiklą 

Administracinės veiklos 

planas (Priedas Nr. 6) 

Nuo įstaigos valdymo 

priklausanti  veiklos 

sėkmė  

Bus sudarytos sąlygos 

veiksmingam ir 

saugiam įstaigos 

funkcionavimui ir 

materialinių, finansinių 

išteklių panaudojimui. 

2018 m. Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vyr. buhalteris 

Ūkvedys 

Darželio 

taryba 

 

Sudaryti nepedagoginių 

darbuotojų  kasmetinės 

veiklos vertinimo tvarkos 

aprašą ir juo vadovaujantis    

vertinti  kasmetinę veiklą. 

Naujo darbo kodekso 

taikymas  

Pagal turimas lėšas 

nustatytas darbuotojų 

darbo užmokestis. 

2018 m. 

sausis 

Direktorius  

Vyr. buhalteris  

 

Sudaryti ir, suderinus su 

darbuotojų atstovais,  

patvirtinti mokytojų ir 

aptarnaujančio personalo 

kasmetinių atostogų grafiką. 

 Racionalus lopšelio-

darželio veiklos 

organizavimo 

užtikrinimas. 

Iki 2018 m. 

kovo mėn.  

Direktorius   



Skatinti savivaldos ir  

darbuotojų iniciatyvas, 

siekiant tobulinti lopšelio-

darželio veiklą. 

Darželio tarybos  veiklos 

planai (Priedas Nr. 7)  

Savivaldos grupių 

įtraukimas į įstaigos 

veiklos numatymą, 

pasiūlymų teikimą.  

Bendruomenė bus 

informuota apie  

įstaigos veiklą. 

2018 m.  Direktorius  

Savivaldos 

grupių vadovai  

 

Lopšelio-darželio veiklos 

planą aptarti mokytojų 

tarybos ir lopšelio-darželio 

tarybos posėdžiuose. 

Iki 2018 

vasario 

mėn.  

Direktorius   

Prižiūrėti metinio veiklos 

plano ir strateginio plano 

įgyvendinimą ir atsiskaityti 

bendruomenei. 

Vyksta įstaigos 

bendruomenės 

susirinkimai. 

Bendruomenė žinos 

įstaigos veiklos 

rezultatus. 

2018 m.  

gruodis  

Direktorius   

FINANSINĖ  VEIKLA  

Parengti lopšelio-darželio 

2019 m. biudžeto projektą. 

 Pateiktas projektas  

Panevėžio savivaldybės 

finansų ir biudžeto  

skyriui. 

2018 m. 

spalis  

Direktorius  

Vyr. buhalteris  

 

Prižiūrėti ir kontroliuoti 

išteklių naudojimo 

tikslingumą. 

Vykdomos biudžeto 

ataskaitos 

Efektyviai naudojamos 

lėšos  

2018 m.  Direktorius   

Viešųjų pirkimų 

organizavimas dėl prekių, 

maisto produktų, paslaugų ir 

darbų. 

 Efektyviai naudojamos  

lėšos   

 Direktorius  

Viešųjų 

pirkimų 

komisijos 

pirmininkas  

Ūkvedys  

 

ŪKINĖ VEIKLA  



Vykdyti  elektros ir šilumos 

ūkio priežiūrą. 

Elektros varžų matavimo 

darbų organizavimas 

virtuvėje.  

Elektros įrankių bandymai. 

Elektros, vandens ir šilumos 

energijos vartojimo 

priežiūra. Duomenų 

perdavimas. 

Manometrų patikrinimas. 

Šilumos punkto hidrauliniai 

bandymai ir šildymo 

sistemos praplovimas. 

Sistemingai prižiūrima 

ir užtikrinama įstaigos 

ūkio būklė.  

Ūkinės  veiklos planas 

(Priedas Nr. 8) 

Bus užtikrintas įstaigos 

ūkio pagrindinių 

funkcijų atlikimas.   

Darbo sąlygų ir 

saugumo užtikrinimas. 

 

 

 

2018 m. 

eigoje  

Ūkvedys  300,00 € 

Saugos technikos bei 

priešgaisrinės saugos žinių 

tikrinimas ir tikrinimo 

dokumentų tvarkymas. 

Priešgaisrinės saugos 

mokymų organizavimas. 

Civilinės saugos mokymų 

organizavimas.  

Gesintuvų užpildymas ir 

svarstyklių patikrinimas. 

Sistemingai rengiami  

dokumentai. 

Saugios darbo sąlygos.  
 

Įstaigos veiklos 

saugumo, saugių darbo 

sąlygų  užtikrinimas ir 

gerinimas.   

2018 m.  Ūkvedys  200,00 € 

 

Pastato ir teritorijos 

priežiūra. 

Pakankamai gera 

pastato ir teritorijos 

būklė, reikalaujanti 

sistemingos ir 

savalaikės priežiūros.  

Gerės darbo sąlygos, 

bus užtikrinamas  

saugumas.  

2018 m.  Ūkvedys  80,00€ 

 

Atliekų išvežimo 

organizavimas ir 

deklaracijos pildymas. 

Vykdomos sanitarinės 

higieninės normos.  

Gerės ir bus 

užtikrinamas 

sanitarinių, higieninių 

2018 m.  Ūkvedys  700,00€ 



normų savalaikis ir 

sistemingas vykdymas. 

Materialinių medžiagų 

tvarkymas ir pasiruošimas 

metinei įstaigos materialinių 

vertybių inventorizacijai. 

Sistemingai peržiūrima 

ir vertinama įstaigos 

būklė ir inventorius.  

Bus užtikrintas įstaigos 

ūkio pagrindinių 

funkcijų atlikimas.   

2018 m.  Ūkvedys   

 

Vaikų saugumo užtikrinimui 

kontroliuoti, kaip vykdomos 

higienos normos grupėse, 

virtuvėje, salėje,  kitose 

patalpose ir lauko aikštelėse. 

Įrengta pakankamai 

palanki vaikų sveikatai 

ir raidai aplinka.   

Sanitarinių, higieninių 

normų vykdymo 

užtikrinimas, palankios 

vaiko sveikatai aplinkos  

gerinimas.   

2018 m.  Direktorius 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

Vaikų 

maitinimo ir 

higienos 

specialistas 

Ūkvedys   

 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA  

1.Ugdymo proceso 

planavimo kokybė.  

2.Edukacinių  aplinkų 

grupėse atnaujinimas ir 

funkcionalumas.  

3.Pedagogų   ir šeimos 

bendradarbiavimas 

palaikant ir stiprinant fizinę 

ir emocinę vaikų sveikatą. 

4. Vaikų pasiekimų  

vertinimas.    

Vyksta tikslinga, 

atliepianti  kylančius 

ugdymosi poreikius ir  

situacijas   pedagoginės 

veiklos priežiūra.  

1. Įvertinta  ilgalaikių ir 

trumpalaikių planų 

kokybė,  įgyvendinimo 

efektyvumas. 

2.Aptarta ugdymo(si) 

aplinkų  grupėse įtaka 

ugdytinių gebėjimų 

plėtotėje. 

3-4-5.Įvertinta  vaikų 

pažinimo 

kompetencijos ugdymo 

kokybė.   

2018 m.  

Balandis 

Spalis  

 

 

Gegužė  

Rugsėjis  

 

 

 

Spalis  

 

 

 

 

Lapkritis  

Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 



5. Patirtinio ugdymosi 

prielaidos.  

6. Vaikų empatijos raiška  

7. Informacijos pateikimas 

tėvams, tėvų susirinkimų 

kokybė. 

6.Aptartos  vaikų 

empatijos prielaidos  ir 

galimybės, įtaka vaikų 

emocinei savijautai.  

7.Mokytojų ir šeimos 

bendradarbiavimo 

kokybės apžvalga, 

tobulinimo galimybės, 

sėkmės istorijos. 

 

 

 

 

Kovas  

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO DARBAS SU VAIKAIS IR BENDRUOMENE 

 

Susirinkimai- diskusijos:  

1. Užkrečiamų ligų 

profilaktika. 

2.Priemonės įtakojančios 

vaikų sveikos gyvensenos 

pradmenų formavimą.  

3. Fizinio aktyvumo 

skatinimo priemonės 

4. Sveikos mitybos 

skatinimo priemonės. 

5. Traumatizmo prevencija 

ir pirmoji pagalba. 

Vykdomos priemonės, 

jų rezultatai aptariami 

tėvų susirinkimuose, 

platinamos skrajutės. 

Bendruomenės nariai 

įgys žinių apie 

sveikatos saugojimą. 

Vaikams bus 

formuojami sveikos 

gyvensenos įpročiai. 

2018 m.  

Kovas  

 

Gegužė  

 

Spalis  

Gruodis  

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas  

 

 

 

PRITARTA    

Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ mokytojų tarybos  

2018 m. vasario 23 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.1) 

 

 


