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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

istaigos stateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys rezultatai bei rodikliai)

2020 m. kovo men. buvo patuirtintas Vilniaus lopSeliodarZelio ,,Gabij0le" (toliau DarZelis)

strateginis veiklos planas 2020-2024 metams. [gyvendinant strateginio plano tikslus pasiekti

pokydiai tobulinant ugdom4jq grupiq aplink6 diegiant IKT, turtinant darZelio vidaus ir lauko

erdves, gerinant ugdymo kokyloq, integruojant sveikatos stiprinimo programQ i ugdymosi turini.

Buvo vykdomi visi veiklos plane numatyti bendri projektai, renginiai ir akcijoq pritaikant formaq

pandemijos qlygoms ir galimybems.

Stateginio tikslo - sielai lalybisko ir efeldyvaus ugdymo(si), garantuoti ugdymo program4, formu
ir metodq, papildom4 ivietimo paslaug4 ivairovg - igyvendinimui 2020 metq veiklos plane buvo

i5kelti du uZdaviniai.

[gyvendinant pirmqii uidavini - nuolatos tobulinti ugdymo turini, individwlizuojant ji pagal kiek-

vieno vail<o galias, specialiuosius poreikius ir pasiekiamus rezultatus - DarZelyje vykdoma pasie-

kimq ir pa2urgos vertinimo stebesena" pedagogams sudarytos qlygos bei siundiama informacija

apie galimybg dalryauti ivairiuose mokymuose pasiekimq ir paZangos vertinimo srityje. Siekiant

individualizuoti turini pagal specialiuosius poreikius ir pasiekiamus rezultatus, visiems specialiqjq

ugdymosi poreikiq turintiems vaikams, pagal Pedagogines psichologines tamybos rekomendacijas

parengti individualfis pagalbos planai, kurie kartq per menesi perZiiirimi ir papildomi VGK pose-

dZiuose, atsiZvelgiant ipedagogq ir specialistq rekomendacijas bei tevtl liikesdius. Visi pedagogai,

kurie Siuo metu ugdo vaikus turin6ius specialiqjq ugdymosi poreikiq, iki202l m. pradZios dalyva-

vo maiiausiai viename nuotoliniame kvalifikacrjos tobulinimo seminare arba mokymuose.

DarZelyje sufonnuota pagalbos vaikui specialistq komanda- 2 logopedai, specialusis pedagogas,2

socialiniai pedagogai ir psichologas - konsultuoja pedagogus dirbanEius su specialiqiq ugdymosi

poreikiq turindiais vaikais bei kitus pedagogus itraukiojo ugdymo klausimais.

fgyvendinant antr4ii uidavini - nuolatinis pedagogtl slcatinimas tobulinti savo profesines ir asme-

nines lompetencijas, kad i ug$mo(si) procesq bfitq itrauHami naujausi ugdymo metodai irformos

- pradeta igyvendinti ,,pedagogai-pedagogams" sistema. Pedagogai, darielio darbuotojU interneti-

neje gupeje ,,Gabijele darbuotojai" dalinasi savo sukurtomis nuotolinio ugdymo priemon0mis,

naudingomis nuorodomis, seminarq medZiaga" dalinasi patirtimi. Pradeta igyvendinti mentoriq

prograrnq kai didesng pedagogine patirtl turintys darbuotojai padeda naujiems darbuotojams ivai-
riose su ugdymu susijusiose srityse. Del Salyje paskelbto karantino, socialiniq-emociniq ig[diiq
programa LIONS QUEST ,,Laikas kaltu", igyvendinimo pradiia perkeliama i 2421 m. pavasari.

Siuo visuotinio karantino laikotarpiu lop5elio-darielio pedagogai aktyviai dalyvavo ivairiuose nuo-

toliniuose seminaruose, konferencijose ir mokymuose.

Strateginio tikslo - palaipsniui atnaujinti esamus bei irengti naujus specialisttl darbo lcabinetus,

tobulinti edulcacines lauko erdves, tobulirti istaigos aprfrpinimq IKT, siekiant modernios ir Siuolai'



kinio ugdymo paradigmos principus atitinlunCios ugdymo(si) aplinkos * igyvendinimui 2020 metq

veiklos plane buvo i5kelti du uZdaviniai. fgyvendinant pirm4ji uidavini - pletoti ir modernizuoti

darielio patalpas bei laul@ iaidimt1 oikiteles, prilailwnt jas pagal vailw amiiq ir galiuybes, papil-

dant atitinlwnCiomis ugdymo(si) priemonimis ir edulcaciniais iaislais - buvo irengtas naujas meto-

dinis kabinetas (dvi darbo vietos), darbo vietos specialistams - Iogopedams, socialiniam pedagogui

ir specialiajam pedagogui, suremontuotas dietisto kabinetas bei baigta irengti sporto sale DarZelio

pagrindiniame pastate, atnaujintas sporto reikmenq inventorius, irengti kreplinio lankai, papildo-

mai isigyta kompiuleriq, patobulintas internetinis rySys visame DarZelyje.

Visos darielio grupes apriipintos naujais edukaciniai Zaislais ir ugdymo priemonemis. Pagrindinio

pastato koridoriuose pritvirtinti mediniai lavinamiej i iaislai.

[gyvendinant antr4ji uZdavini - tobulinti pedagogy lampiuterinio rastingumo l<onpetencijas, lwd
ugdymo(si) procesas taptq vaiknms patrauldesnis ir modernesnis - visame DarZelyje pradCjo veikti

bevielis intemetas, visos grupes apr[pintos kompiuteriais, prielmokyklinio ugdymo

,,Lak5tingaliukq" grupeje irengtas interaktyvus ekranas. Juo naudotis apmokyti ir prie5mokyklinu-

kai, ir pedagogai. Lapkridio men. darZelio pedagogai i5klaus0 24 akad. val. nuotolinius mokymus

,,Skaitmeninis raltingumas ikimokyklineje istaigoje". Vyresnio amZiaus pedagogams suteikta pa-

galba naudojantis kompiuteriu, organizuojant nuotolini ugdymq rengiant nuotolinius uZsiemimus

vaikams.

Rugpjiidio men, dviejq grupiq lovytes pakeistos naujomis - fiurkcionaliomis, siekiant i5naudoti vis4
grupiq erdvg ugdymo(si) procesui ir vaikq Zaidimams.

Liepos menesi patobulintos lauko aik5teles - nupirkta suoliukq, skediq nuo saules, smelio Zaislq.

Kiekvienai DarZelio grupei irengta po atskir4 smeliadeZg, pakeistas smelis, suremontuoti lauko

vandens ta5kai.

Rugpjtidio men. pravesti atskiri l7-os grupiq tevq susirinkimai, o metq eigoje jie vyko tik nuotoli-
niu btidu tikslinems grupems (t. y., prie5mokyklinukams, ikimokyklinukams, lop5eliui ir kt.). Nuo-

lat palaikomas ir gaunamas atgalinis rySys su tdvais, socialiniais partrreriais, vaikq ugdymo klausi-

mais.

Dar2elyje suorganizuoti ir sekmingai realizuoti respublikiniai ir tarpdarieliniai projektai: vitraZq

paroda,,Sviesos ir spalvq Zaismas", kurybiniai projektai ,,Kuriame sakmes" ir,,VaizduotOs keliai
su gamta", ktirybiniq darbq fotografrjq paroda ,,Draugystes pyragas", nuotraukq paroda ,,Mano
skaniausias pyragas".

Inicijuoti darZelio projektai -,,Mano grupes pauk5diukas", ,,Kas ten darZe augaoo, ,,Kuriu draugi5-

kum4", ,,Auginu draugystes iied4", ,,i.ibaSviesel€s"o ,,Lietuvos piliq, bok5tq ir kitq Zinomq objektq

maketiniq darbq paroda", grupiq knygq paroda,,Skrisk, Zodeli, paukSteliu", grupes projektas,,Mes

ir rudeni$ki skoniai" ir kt. Metq pradZioje prieSmokyklinio ugdymo grupdms suorganizuota eduka-

cine i5vyka i Valdovq rtimus.
12 darielio grupir.l aktyviai dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos (LFF) ilgalaikes masinio vaikq

uZimtumo programos,,SugraZinkime vaikus i stadionus" projekte,,Futboliukasoo.

Prielmokyklinio ugdymo pedagogai sekmingai igyvendina socialiniq emocinirl kornpetencijq ug-

dymo program? ,,Zipio draugai", pradeta igyvendinti socialiniq-emociniq igudiiq ugdymo progra-

ma,,Kimochi", isigyti fis ,,Kimochi" priemonirl komplektai. Siuo metu programa igyvendinama
keturiose darZelio grupese. ,,Kimochi" personaiai lankosi ,,sve6io teisdmis" visame DarZelyje su

socialine pedagoge ir psichologe. Sia progama labai domisi tOvai ir j4 palankiai vertina.

Dalyvauta: parodose (10 respublikinese, 4 Vilniaus m.), sportiniuose renginiuose (l respublikinis,

I Vilniaus m.), viename Vilniaus m. darZeliq organizuotame festivalyje, projektuose (6 respubliki-

niai, 3 Vilniaus m.) uZ kuriuos gauti padekos ra5tai, diplomai.
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II SKYRIUS
METU vEIKLos uZnuorvs, REZULTATAI IR RoDIKIIAI

1. Paerindiniai pra6iusiu metu veiklos rezrrltatai

Metrtr uiduotys (toliau -
ulduorys)

Siektini rezultatai
Rezultaq veft inimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustahftos uZduotys ivykdYtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Ugdymosi
surkumus
patiriandiq vaikq ir
ypatingai gabiq
vaikq (meniniq,
paZintiniq ir kt.)
personalizuoto
ugdymosi
stiprinimas, s?lygq
sudarymas.

Rugsejo-spalio

men. nustatyti

vaikq ugdymo(si)

sunkumai,laiku

suteikta pagalba,

numaqrtos
priemones

individualiai
paiangu gerinti.

GeguZes - birZelio men.

apibendrinta ir patobulinta

pagalbos mokiniui teikimo

warka atnaujinta paZzurgos

stebejimo ir fiksavimo

sistema.

90 proc. pedagogq

pasinaudojo istaigoje
sudarytomis sqlygomis ir
galimybemis igyti
personalizuoto vaikq

ugdymo(si) patirties

(seminarai, konferencij os,

awiros veiklos, specialistq

konsultacijos).

Ugdytiniq tevams ne reEiau

nei kart4 per du - tris
menesius teikiama
profesionali, kompetentinga

informacija apie vaiko
pasiekimus, paiangq bei

individualius gebej imus.

Apie 25 proc. kvalifikacijos

tobulinimo renginiq skirta

individualios paZangos

vertinimo, fiksavimo,
griZtarnojo rySio teikimo
sistemos gerinimui.

Pagalbos vaikui
specialistq grandi

papilde dar viena

logopede,

specialioji ir
socialine
pedagoge.

Bendradarbiaujant

su V51,,100

Zuikiq" ankstyvojo

mokslinio

ra5tingumo srityse

suorganizuotos

edukacijos 8 -
vaikq grupEms,

kurios vyko
vasario ir kovo

men.

Mokytojq tarybos

pasitarimq metu

pristatyti ir aptarti

Darielio pedagogq

naudojami

individualios vaiko
paZangos

stebejimo ir
fiksavimo biidai.
I5diskutuota , jog
tobulintina sritis
yra tevq
dalryavimas vaikq

vertinime ir
individualEs
pokalbiai su tevais.

Todel sustiprintos

specialistq

kompleksines

I konsultacijos ir
I pagalbos vaikui

I priemones,

J



bendradarbiavimas

su PPT.

DarZelio

bendruomene
puikiai vertina

Vaiko geroves

komisijos darb4.

Bendruomenes
nariq tarpusavio
santykiai
grindZiami
pasitikejimo ir
savitarpio
supfatimu.
Nuo rugsejo
taikomos socialiniq
ir emociniq [g[dZiq
ugdymo
prevencijos
progftrmos

,,Kimochis" -
ikimokyklinio
amiiaus vaikams ir
,,Zipio draugaio'-
prieSmokyklinio
ugdymo vaikams.
Rugs0jo men.
prie5mokyklinio
ugdymo
pedagogams IKT
specialistas iS UAB
"Biznio ma5inq
kompanijos"
padOjo tinkamai
pasirengti
nuotoliniam
ugdymui bei
patobulinti
skaitmenini
ra5tingum4.
Kovo l-3 dienomis
visam kolektyrui
vyko
suorganizuotos
edukacines
pfogramos su
degustacija
buveineje ,,DZiugo
namaioo.

Su pedagogais,
dirbandiais

Apie 45 proc. DarZelyje

vykstandiq seminarq,

mokymq ir kitq veiklq

organizuoti mikroklimato
kfirimo, konfliktiniq
situacijq sprendimo, sfeso

valdymo, pozityvios

tevystes igudZitl ugdymo

temomis (vienas

reik5mingiausiq - kovo mdn.

PPT lektorOs seminaras

,,Vizualines pagalbos

naudojimas").

Komandinis darbo
principu pagerintas

tarpusavio bendra-
darbiavimas, ikur-
tos metodines gru-
pes, pradejo veikti
mentorystO.
Darbo aplinka
emociSkai.

1.2. Puoseleti
teigiamq emocing
ugdymosi aplinkq
bei bendruomends
mikroklimat4, kaip
selygq produktyviam
darbui.
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nuotoliniu b0du ir
kiais darbuotojais,
besilaikandiais
privalomos
saviizoliacijos, su

susirgusiais Covid-
19 ar kita liga,
palaikytas
nuolatinis ry5ys,
pokalbiai bei
pozityvus
nuteikimas.

1.3. Specialistq
darbo vietq

irengimas ir
pritaikymas darbui
su vaikais (logopedo,
socialinio pedagogo,
specialiojo
pedagogo,
visuomen6s
sveikatos prie2ilros
specialisto bei kt).

Suremontuotos ir
reorganizuotos
turimos patalpos
pritaikytai
specialiajai
praktikai wkdyti.

2020 m. gegules - rugPj0dio
menesiais perkeltas
logopedo kabinetas i
suremontuot4 pafalP4,
kurioje pravestas
vandentiekis, irengtas darbo
kabinetas antram logoPedui,

irengtas specialiojo
pedago go kabinetas, atskirti
visuomenes sveikatos
prieZiEros specialisto ir
dietisto kabinetai, irengtas
naujas direktoriaus
pavaduotojq kabinetas
(metodinis) ir suremontuotas
sekretores kabinetas.

Racionaliai
panaudotos ne tik
finansines le5os,

bet ir laiko istekliai
karantino metu.
Priimtas dar vienas
pastatq prieZi[ros
specialistas.
Planingai ir

r nuosekliai

| ,*r*ortootos bei

I irenglos ?-ios

I specialistq darbo

I vietos, (planuotos

I titr +y. sudarytos

I salygos

I produktyviam
I darbui.

1.4. Lauko
pavesiniq, Zaidimo
aik3teliq
atnaujinimas ir
irengimas.

Po modulinio
priestato statybq
lauko aik5teles ir
erdv0s Zaidimams
lauke atkurtos.

Visoms l7-ai grupiq

irengtos/pakei stos esteti Skos

smOliadeies, stovai
skediams nuo saul6s,
i5montuoti pasenQ irenginiai.

Lauko aikStelese
vaikai turi savo
grupes izoliuotas
erdves ir palankias
sqlygas aktyvioms
bei paZintinems
veikloms lauke
(naujas sm€lis,
smdlio Zaislai,
vanduo,
laistytuvai,
baseineliai bei
suoliukai poilsiui).

1.5. Skalbyklos
bloko
reorganizavimas,
pritaikymas
pasikeitusioms
s4lygoms ir
aplinkybems.

Atnaujinta"
modernizuota
skalbyklos patalpa.

Irengtos dvi atskttd I Reorganizuotose
patalpos Svariems ir I skalbYklos
panaudotiemsskalbiniams. I Patalpose

I skalbiami tik sPec.

I aarUo riibai,

I perku*u skalbimo
I paslauga'

I Ankstesnese



patalpose irengtos
dvi darbo vietos.

ar i5 dalies d6l nu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2. 1 . Teritorijos Zeldinimas naujais
Zeldiniais $asodinta tik 1 2 ilgamediq
ausalu ir irensti lydintys gelynai).

Del karantino pavasari nutrflko planuotas

pirkimas. Buvo numatyta skirti 1000-1500 Eur.

LeSos atiteko vaikq lauko ark5tqliq lqbUli4i U!

'ltatai

III SKYRIUS
GEBT,JIMU ATLIKTI PAREIGYBTS APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

6

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo veiklosS'

UZduoEs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Nuotolinio ugdymo ir darbo organizavimas. Modernizuotas ugdYmo turinio
pateikimas (Padlet platforma, Zoom,
Google Meet vaizdo susitikimai tevq
konsultacijoms ir vaikq ugdymui ir kt.)
Patobulintos darbuotoj q technologijq
valdymo kompetencijos.

3.2. Metodinio kabineto remontas ir irengimas,
anto logopedo, dietisto, sekretor6s darbo kabinetq

remontas ir irengimas, vienos vaikq grupds

kosmetinis remontas.

Esteti5ka, funkcionali aplinka ir geros

darbo s4lygos pozityviai itakoja
teikiamq paslaugq kokYbq, gerina

bendra i staigos iv aizdi.

4. veiklos uiduotys [iei tokig buvo).iryg1q

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinamq
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

5. Geb0jimrl atlikti pareiryb6s aprafyme nustatytas funkcijas vertinimas

Vertinimo kriterijai
Pa?mimas atitinkamas

langelis:
I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;
3 - gerai;
4 - labai gerai

5.1. I"formaciioi ir situac,jos valdy*as atli"kant funkcilas lr 2a 3n 4U

S:. lStCtrtiu (Zmogi5ki{it}, laiko ir materialiniq) paskir ln 2a 3n 4U

5.3. Lydervst0s ir vadovavimo efektyvumas ln 2n 3r 4d
ln 2a 3o 4d

5S.Bendrasirettinim@ ln 2a 3n 4dl



IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitg metq ulduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 ulduotys)

8.1. Siekti kokybi5ko ugdymo

turinio igyvendinimo istai goj e.

Pedagogq igyta ar

patobulinta kompetencij a

igalins taikyti kiirybinio
mqstymo technolo gij as,

keisti ugdymosi turini,
diegti naujus ugdymo

proceso organizavimo

modelius.

Modernizuotos ugdymosi

erdves vaikams pades

sekmingiau pletoti

ugdymosi pasiekimus,

aktyviau dalyvauti
veiklose.

6. kdant uiduotis

Ulduo[iq ivykdymo apra5ymas
Pa2ymimas atitinkamas

laneelis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir virlijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai qerai x
6.2. U2duotys i5 esm6s jqykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus

vertinimo rodiklius
Geraifl

6.3, twkdvta ne maiiau kaip puse uiduoditl pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E

6.4. Puse ar dausiau uZduo8s neiwkdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

7 .1.

7.2. UZduodi rmas.

Rezultatq vertinimo rodikliai
vadovaujantis vertinama, ar nustayosUZduotys Siektini rezultatai

Iki geguZes 31 d. atliktas
pedagogt+ kompetencijos

i(si)vertinimas.
60 proc. mokytojq dalYvavo

STEAM mokymuose,

seminaruose, skleide Eerqg.q

patirti, inicijavo veiklas.

Vykdant STEAM veiklas

daugiau kaip 80 proc.

ikimokyklinio ugdymo

mokytojq patobulino ugdYmo

turini, pagerino ugdymo

pasiekimus, iSpletojo

interaktyvias ugdymo erdves.

Visose darZelio grupese

vykdomi trumpalaikiai ir
ilgalaikiai projektai,

atsiZvelgiant i vaikq savitum6

poreikius, turimq Patirti ir
gebejimus.

Dalyvavimas bent l-2
respublikiniuose projekte.

Parengtas bent 1 miesto ir I
j respublikinis projektas Ziem4-



pavasari.

2 kartus per metus atlikti tevq

apklaus4 ftruodZio ir geguZes

men.), siekiant iBsiai5kinti

ugdymo firrinio igyvendinimo
kokybg istaigoje. Ugdymo

kokyb0 tenkina 85 Proc. tevq.

8.2. Skatinti ir pldtoti mokytojq

lyderystg.

Mokytojai, pagalbos

mokiniui specialistai

dal ij asi gerqa patirtimi

ne tik istaigoje, bet ir uZ

jos ribg, organizuoja

istaigoje respublikinius ir
miesto renginius

(konkursai, parodos,

seminarai, konferencij os

ir kt.). Tarptautiniq ir
nacionaliniq projektq

vykdymas.

Parengti ir ivykdyti bent du

pedagogq inicijuoti
respublikiniai renginiai: atviros

veiklos, seminarai, konkursai,

festivaliai ir pan. Suorganizuota

bent viena respublikine

konferencij a vaiko ugdymo(si)

pasiekimq ir paZangos

klausimais.

8.3. UZtikrinti kokybi5k4,

atitinkanti vaiko poreikius

prie5mokyklini ugdymo turini.

t

t

Atnaujinti istaigos
prie5mokykl inio amZiaus

vaikq individualios
paZangos ir pasiekimq

matavimo sistem4.

Savalaike Svietimo

pagalbos specialistq

pagalba.

Kokybi Skai organizuoti
prie5mokyklinio amZiaus

vaikq ugdomqsias

veiklas, taikyti
r netradicinius bfldus ir
I for*.r, pletotit.-
I rntormaclntq

I komrurikaciniq

I 
technologijq 

.

I pnelnzlmum4 u

I panaudojimo galimybes.

Iki rugsejo 1 d. atnaujintos

individualios paiangos ir
pasiekimq matavimo tvarkos,

apra5as bei vertinimo sistema.

VirS 80 proc. PU pedagogltr

gebes tiksliau nustatYti

kiekvieno ugdytinio galimybes,

gebes stebeti ir objektyviai

vertinti darom4 paiangq.

50 proc. tevq aktyviai dalYvauja

ugdomosios veiklos Planavime,
pasiekimq vertinime ir ugdYmosi

procese. Kart4 per menesi (arba

du) vyksta Svietimo pagalbos

specialistq, pedagogq ir tevq

susitikimai.
Bus organizuoti bent 2 renginiai

su socialiniais partneriais, bent 2

miesto ir respublikiniai
projektai, konkursai, parodos.

90 proc. 5-7 m. ugdYtiniq istaigq
lanke reguliariai, dalYvavo PU

programoje ir trui ry5kias
susiformavusias komPetencij as

I reikalingas ugdYtis mokYkloje.

8.4. Racionaliai panaudoti Modernizuotos gruPiq Modemizuotos bent 2 gruPes.

Isisvtas bent 1 ekranas ir



istaigos biudieto le5as,

atnauj inant vidaus aplink6

tobulinant funkcionali4
ugdymo(si) aplinkq.

Sukurta interaktyri
ugdomoji aplinkabent
vienoje grupeje.

projektorius. Vi sos grupes
papildytos interaktpiais
Zaislais.

9. Rizika, kuriai esent nustatytos uiduotys gali btti neirrykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

9.2. istekliu stoka.
triikumas.

turGti neigiamos itakos Sias uiduotis)

Lop5elio-darielio Tarybos pirmininkes

(valstybinisSvietimoistaigossavininko (para5as)
teiscs ir pareigas igyvendinancios instinrciios
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldyb€s Svietimo isaigos aweju * rneras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.
l.e.p. direktor0
(lvietimo istaigos vadovo

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

Maryt& BalEiuvien6
(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavard€)

BoZena Zimbliene
(vardas ir pavard6)

&auf- 0n."2{
(data)

(data)

(data)

I

pareigos)


