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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

2019m. įgyvendinti strateginiai tikslai ir uždaviniai: 

1. Tobulinti ugdymo ir priežiūros kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią 

šiuolaikinius ugdymo tikslus: 
1.1.Siekti nuoseklumo ir tęstinumo veiklos planavime: 

Sėkmingai įgyvendinamas įstaigos 2018-2022 m. strateginis planas, vykdoma nuolatinė refleksija 

analizuojant išsiskeltus tikslus, parengtas ir įgyvendintas metinis veiklos planas, įgyvendinamos 

Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ ikimokyklinio ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo programos 

bei užtikrinamas jų tęstinumas, įgyvendinama Tarptautinė socialinių įgūdžių prevencijos programa 

„Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėse, integruojama emocinio intelekto programa 

„Kimochi“ ikimokyklinio amžiaus grupėse, vykdomas nuoseklus ugdomosios veiklos planavimas 

grupėse bei atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas. 

1.2. Organizuoti darnų, orientuotą į vaiką ugdymo procesą:  

Užtikrinamas nuoseklus ir nuolatinis ugdomojo proceso vertinimas, ugdomosios veiklos stebėjimas. 

Lopšelio-darželio „Gilužis“ pedagogai ir ugdytiniai 2019 m. dalyvavo:  

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose: 

Japonijos menų ir kultūros projektas „WABI-SABI tobulumas netobulume“; Vaikų meno projektas 

„Vėduoklė mamai“; Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas Lietuvoje „Tolerancijos raktas“; 

Projektas „Žemė visų namai“. 

Dalyvavimas Respublikinėse akcijose, konkursuose, konferencijose: 

Projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“; Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“; 

„Gyvasis tautos žiedas“; Projektas „Kas skaito rašo, duonos neprašo“; Kūrybinis-pažintinis projektas 

„Kuriame pilį Gediminui“; Darbelių paroda „Šaltinėlio versmė“; Nuotraukų paroda „Parskrido 

paukšteliai dideli ir mažučiai“; Akcija „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“; Rytinė mankšta 

(flashmob) „Laikas keltis“; „Aš bėgu 2019“; Piešinių konkursas „Saugus miestas vaiko akimis“; 

„Daktaro Aiskauda laboratorija“; Kūrybinių darbų paroda „Šeimos fotosesija vaiko akimis“. 

Dalyvavimas Vilniaus miesto akcijose, konkursuose, festivaliuose: 

Šventinis meninio ugdymo pedagogų koncertas Mokytojų dienos proga Mokytojų namų kiemelyje; 

Konkursas „Vitaminizuotas“, „Pats gaminu – sveika ir skanu“ Šaškių turnyras „Šaškių šalyje“; 

Folkloro festivalis „Jorė žemę atrakino“; Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tautų menų festivalis 

„Vaivorykštės tiltu“; Veikla „Aktyvus judėjimas edukacinėse erdvėse“ ; Renginys „Muzikuojanti 

šeima“. 



Įstaigos renginiai, spektakliai, parodos, vakaronės, gerosios patirties sklaida: 

„Rugsėjo 1-osios šventė“; „Rudenėlio šventės grupėse“; „Šaškių varžybos2019“; „Mandalų kūrimas 

iš rudeninių lapų“; gerumo savaitė „Mes visi skirtingi“; projektas „Šeimoje man gera, linksma ir 

smagu“; „Pyragų diena“; „Žibintų šventė“; plaukimo įgūdžių savaitė „Mes nardom, žaidžiam kaip 

žuvytės“; grupių susitikimai su Kalėdų seneliu; bendradarbiavimo su šeima projektas „Apgaubkime 

eglutes vaikų širdelių ir tėvų rankelių šiluma“; akcija „Gražiausio Kalėdinio atviruko gamyba“; 

Adventinė vakaronė; Kalėdinė dirbtuvė „Po angelo sparnu“; atsisveikinimo su eglute šventė; atvirų 

durų savaitė baseine tėvams; pažintinis filmas vaikams „Mano Lietuva“; „Eco žvakių gamyba“; 

atradimų savaitė „Ką žinome apie sniegą“; „Žiemos pramogos lauke“; „Kvapniosios arbatėlės“; 

„Vandens-ledo eksperimentai“; piešinių paroda „Saulytė“; veikla baseine „Pirmas startas“; „Tėvai 

skaito vaikams“; sportinė pramoga „Šalčio nebijok – su draugais sportuok“; Žiemos sporto šventė 

įstaigos bendruomenei; Projektas „Sąmoningumo mėnuo be patyčių“; „Kaziuko mugė 2019“; paroda 

„Iš seno padaryk nauja“; Valstybinių švenčių minėjimas įstaigoje; „Užgavėnės 2019“, inkilų 

gaminimas; paukščių paroda, plaukimo varžybos baseine; šeimos šventės grupėse; „Priešmokyklinių 

grupių vaikų išleistuvės 2019“, piešinių paroda „Šeima – tai jėga“; Sportinė pramoga vaikams vaikų 

gynimo dienos proga“; „DAROM 2019“. 

Atnaujintas sveikatai palankus vaikų valgiaraštis; 

Siekiant peteikti kuo daugiau informacijos apie įstaigos veiklą, atnaujintas darželio tinklapis 

www.ldgiluzis.lt. 

Vaikams organizuojamos ekskursijos ir išvykos bei kviečiami spektakliai. 

1.3.Kurti, turtinti ir plėtoti aplinką, skatinančią ugdytinių sveikos gyvensenos nuostatų 

formavimą: 

Remiantis HN131:2015 lauko žaidimų aikštelės papildytos naujais saugiais įrenginiais. Atliktas 

kapitalinis remontas „Pagrandukų“ grupėje, atsižvelgiant į ikimokyklinio amžiaus vaikų priėmimo 

poreikį, grupė buvo perorganizuota iš ankstyvojo į ikimokyklinio amžiaus vaikų grupę, atliktas 

remontas logopedo ir psichologo kabinetuose, atnaujintos „Skruzdėliukų“, „Meškučių“, „Kiškučių“ 

grupių vaikų rūbinėlės, virtuvėje pakeistos lubos, papildyta nauja buitine technika. Sasvivaldybės 

lėšomis įsigyta sensorinių priemonių vaikų emociniam stiprinimui. 

Vyrauja tinkama psichologinė aplinka įstaigoje, dirba vaiko gerovės komisija, specialistai – 

logopedas, psichologas, pedagogo padėjėjas su spec. poreikių turinčiais vaikais. Įgyvendinamas 

įstaigos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos programa, patyčių prevencijos priemonių planas, reagavimo į smurtą ir 

patyčias schema. 2019 m. teko bendradarbiauti su Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistais. 

Įstaiga sėkmingai veikia pagal Vilniaus visuomenės sveikatos centro leidimą-Higienos pasą. 

2. Kurti palankias sąlygas ir palaikyti mokymosi kultūros įsitvirtinimą įstaigos gyvenime. 

2.1 Tobulinti įstaigos veiklos planavimo, darbo organizavimo, turto ir lėšų administravimo ir 

valdymo bei įsivertinimo sistemą: 

Atnaujinti ir parengti nauji gaisrinės ir civilinės saugos įvadinės instrukcijos, su aptarnaujančiu 

personalu pravesti metiniai pokalbiai, skirtos metinės užduotys. Vykdoma asmens duomenų 

saugojimo politika, lygių galimybių politika, darbo apmokėjimo sistema vykdoma, pagal naują darbo 

apmokėjimo sistemos aprašą. 

Darbuotojai nuolat tobulina kvalifikaciją ir skaitmeninio raštingumo lygį, 2 pedagogai siekia 

aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, trys pedagogai studijuoja ikimokyklinio ugdymo pedagogikos 

specialybėje. Vykdomas pedagogų veiklos vertinimas ir įsivertinimas, kuris motyvuoja darbuotojus 

kokybiškai atlikti savo pareigas. Įstaigoje veikia LŠDPS, atnaujinta trišalė kolektyvinė sutartis. 

2.2 Įstaigos veiklą grįsti dialogo ir visos bendruomenės susitarimų pagrindu. 

Sustiprinta darželio ir tėvų partnerystė, tėvai aktyvia dalyvauja grupių veiklose, įsitraukia ruošiantis 

grupės renginiams, šventėms ekskursijoms, informacija tėvams pateikiama tėvų lentoje ir Darželio 



internetinėje svetainėje, vyksta konsultacijos, pedagoginis švietimas tėvams, tėvams organizuojama 

tėvystės įgūdžių ugdymo grupė STEP-05. 

Darželio taryba pritaria esminiams tikslams, gerinant įstaigos veiklą. Sukurti komandinio bendravimo, 

bendradarbiavimo ir lyderystės santykiai įstaigos valdymo kultūra grindžiama pasidalinta lyderyste – 

pasitikėjimu, įsipareigojimu ir įgalinimu skatinti imtis iniciatyvos, prisiimti atsakomybę už savo 

darbą. Dalyvavimas seminaruose „Komunikacija ir santykių kūrimas švietimo įstaigoje“, „Pozityvaus 

ugdymo metodai“, „Vadyba ir bendroji ugdymosi įstaigos kultūra“. Esu Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vadovų asociacijos (LIUĮVA) narė, darbui su švietimo įstaigų profesinėmis 

sąjungomis. 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Vaikų, turinčių 

specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių 

integravimas, taikant 

įtraukiojo ugdymo 

principus. 

Bendrose erdvėse, 

kartu su kitais 

vaikais ir 

specialistų 

pagalba 

sėkmingai ugdyti 

vaikus. 

Pedagogams 

organizuoti 

specialius 

seminarus, 

konsultacijas 

tėvams. 

Atsižvelgiant į 

įstaigos biudžetą, 

įsigyti 

specialiajam 

ugdymui 

reikalingų 

priemonių. 

 

Renovuoti specialistų 

švietimo pagalbos 

teikėjų kabinetą. 

Įsigyti alternatyviosios 

komunikacijos 

priemonių, lavinamųjų 

žaidimų. 

Pedagogų ir tėvų 

pagerintos 

kompetencijos, padės 

vaikams sėkmingai 

integruotis į bendras 

veiklas. 

1. Suremontuotas 

logopedo ir įrengtas 

psichologo kabinetai, 

papildyti reikalingomis 

jų darbui 

lavinamosiomis 

priemonėmis; 

2. Įrengtas sensorinis 

kampelis 

suremontuotame 

metodiniame kabinete; 

3. Salėje sumontuotos 

interaktyvios grindys; 

4. Vykdoma STEP-05 

tėvų grupė, 

organizuotas seminaras 

tėvams „Saugumas 

kibernetinėje erdvėje“, 

bendradarbiaujant su 

Nacionaline švietimo 

agentūra, dalyvavome 

projekte „Psichologinės 

pagalbos teikimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybėje“ 

pedagogams 

organizuotos paskaitos 

„Pagalbą vaikams, 

turintiems įvairiapusių 

raidos sutrikimų“; 



kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras 

„Perdegimas, streso 

valdymas, emocijų 

architektūra“; 

5. Dalyvavimas vadovų 

konferencijoje „Gero 

darželio link...“, 

seminaras „Smurto 

prevencija prieš 

vaikus“, „Bendravimas 

ir bendradarbiavimas su 

vaikų tėvais“. 

1.2. Įstaigos erdvių ir 

lauko žaidimų 

aikštelių tolesnis 

modernizavimas ir 

atnaujinimas. 

Ankstyvojo 1,5-3 

m. amžiaus vaikų 

„Pagrandukų“ 

grupė bus 

pritaikyta 

vyresniojo 

amžiaus vaikams. 

Lauko aikšteles 

papildyti naujais 

įrenginiais, 

atitinkančiais HN 

131:2015. 

Vamzdynų 

renovacija rūsyje. 

Pritaikant naujai 

įkurtą grupę galės 

sėkmingai ugdytis 

trimečiai vaikai. 

Išmontuoti netinkami 

įrenginiai, papildyti 

naujais, moderniais 

lauko įrenginiais, 

atnaujinti ir papildyti 

esami lauko aikštelėse 

įrenginiai. 

Pagerės pastato rūsio 

būklė, kuri nuolat 

kelia problemas. 

1. Ankstyvojo 1-5-3 m. 

amžiaus „Pagrandukų“ 

grupė perorganizuota ir 

pritaikyta 

ikimokyklinio 3-4 m. 

amžiaus vaikams; 

2. Lauko žaidimų 

aikštelės papildytos 

naujais įrenginiais 

„Trys bokštai“, du 

spyruokliukai; du 

pavėsinių staliukai, 

„Žaidimų aikštelė su 

voratinkliu“; 

3. Įvykdyta vamzdynų 

renovacija rūsyje. 

1.3. Darbuotojų 

motyvavimas, 

mokymasis visą 

gyvenimą. 

Skaitmeninio 

raštingumo 

tobulinimas ir 

IKT taikymas 

ugdymo procese. 

Kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Objektyvus 

įstaigos 

darbuotojų darbo 

kokybės 

vertinimas, 

metinių pokalbių 

vedimas. 

Kolektyvo 

subūrimas laisvu 

nuo darbo metu. 

 

Skaitmeninio 

raštingumo kursų 

organizavimas, 

IKT priemonių 

įsigijimas ir 

papildymas. Pedagogų 

aukštesnės kategorijos 

siekimas. 

Metinių pokalbiu su 

darbuotojais vedimas. 

Išvykų, spektaklių ar 

ekskursijų kolektyvui 

organizavimas. 

1. Bendradarbiaujant su 

VšĮ „Trakų švietimo 

centras“ darbuotojams 

organizuoti 

Skaitmeninio 

raštingumo kursai, 

organizuojami 

nuotoliniai video 

mokymai pedagogams 

iš www.pedagogas.lt 

svetainės, interaktyvios 

lentos ir interaktyvių 

grindų naudojimas 

ugdymo procese; 

2. Du pedagogai siekia 

aukštesnių 

kvalifikacinių 

kategorijų; 

3. Pedagogų metinės 

veiklos įsivertinimas, 

aptarnaujančio 



personalo metinių 

pokalbių vedimas; 

4. Kalėdinės šventės 

organizavimas įstaigos 

darbuotojams kavinėje 

„Diona“;   
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.Tėvų partnerystės stiprinimas Tėvų užimtumas, neįsitraukimas į įstaigos 

veiklą. 

 

2.2.Pastato renovacija. Lėšų trūkumas svarbiausiems remonto ir 

atnaujinimo darbams,  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnybos pradėtas auditas. 

Įvertinta, ar įstaigoje faktiškai 

atliekamos inventorizacijos, ar jos 

atliekamos pagal nustatytą tvarką ir 

teisingai įforminamos. 
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius  Labai gerai  

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Gebėjimas stiprinti pedagogų atsakomybę už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus 

6.2. Komunikacijos su ugdytinių tėvais stiprinimas. 
 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 



IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Parinkti ugdymosi metodus, 

formas ir priemones taip, kad 

ugdymasis vaikams padėtų įgyti 

įvairios prasmingos patirties, 

būtų gilus ir auginantis. 

1. Laiku atpažinti 

ugdytinių  individualius 

ugdymosi poreikius, 

polinkius bei galimybes; 

2. Planuoti tolesnio 

ugdymo(si) perspektyvas 

individualiai kiekvienam 

vaikui ir vaikų grupei; 

3. Leisti patirti ugdymosi 

sėkmę, skatinti džiaugtis 

savo ir kitų darbais, 

pasiekimais ir pažanga. 

1. Vaiko pasiekimai vertinami 

du kartus per metus. Pirmasis 

vertinimas ikimokyklinio 

amžiaus vaikams rugsėjo–

lapkričio mėn., priešmokyklinio 

amžiaus – iki lapkričio 1 d. 

Antrasis vertinimas 

ikimokyklinio amžiaus vaikams 

atliekamas iki birželio mėn., 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams - iki gegužės 15 d. 

2. Dalintis informacija apie 

vaiko pažangą su vaiko tėvais 

bei specialistais; 

3. Įstaigos vadovai prižiūri 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo informacijos rinkimo, 

fiksavimo bei panaudojimo 



įgyvendinimą, užtikrina 

vertinimo dermę įvairiose 

amžiaus grupėse, inicijuoja 

vaikų pasiekimų ir pažangos 

aptarimą metodinės grupės 

pasitarimuose bei Vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose. 

9.2. Stiprinti socialinį emocinį 

ugdymą, kuriant saugią aplinką, 

grįstą rūpinimusi, skatinimu 

dalyvauti. 

1. Pozityvių santykių 

kūrimas bendruomenėje; 

2. Skatinti darbuotojų 

savęs vertinimo 

stiprinimą, savitvardą, 

socialinį sąmoningumą, 

užtikrinant grįžtamąjį 

ryšį; 

3. Ugdyti vaikų 

socialinius emocinius 

įgūdžius. 

1. Tęsti socialinio emocinio 

ugdymo programų „Zipio 

draugai“ ir „Kimochi“ 

įgyvendinimą. 

2. Formuoti teigiamą tėvų 

nuostatą įstaigos atžvilgiu, 

komunikuojant ir teikiant 

informaciją tėvams; 

3. Organizuoti pedagogų 

įsivertinimą bei personalo 

metinius pokalbius, atliepiant 

darbuotojų poreikius; 

4. Įsigyti ugdymo priemonių, 

padedančių kurti saugią, 

estetišką ir kūrybišką aplinką. 

9.3. Ugdyti fizinio aktyvumo 

įgūdžius nuo ankstyvojo 

amžiaus. 

1. Vertybių ugdymas per 

įvairias sporto šakas; 

2. Vaikų grūdinimas 

įstaigos baseine; 

3. Skatinti aktyvų 

dalyvavimą 

respublikiniuose sporto 

renginiuose; 

4. Teikti paraišką dėl 

finansavimo Sporto 

rėmimo fondui 2020 metų 

lėšomis. 

1. Organizuoti šeimos sportinius 

renginius darželio 

bendruomenei, skatinančius 

reguliariai sportuoti; 

2. Ugdyti poreikį būti fiziškai 

aktyviais, organizuojant veiklas 

įstaigos baseine; 

3. Dalyvauti Olimpinėse mažųjų 

žaidynėse 2020; 

4. Dalyvauti mokymuose dėl 

projektų teikimo lauko žaidimų 

aikštelės įrengimui įstaigos 

bendruomenei. 

9.4. Atsižvelgiant į Pilaitės 

rajono gyventojų poreikius, 

planuojant 3 m. vaikų priėmimą 

į darželį, reorganizuoti vieną 

ankstyvojo amžiaus grupę į 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

grupę.  

Darželio aplinkos tvarkymas. 

1. Reorganizuoti 

„Boružėlių“ grupę, 

pritaikyti 3-4 m. amžiaus 

vaikams. 

2. Atnaujinti vaikų ir 

darbuotojų darbo vietas ir 

sąlygas darželyje; 

3. Betoninių šaligatvio 

plytelių aplink darželį 

keitimas; 

1. Suremontuoti ir reorganizuoti 

„Boružėlių grupę iš ankstyvojo i 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

grupę. 

2. Trūkstamų baldų įsigijimas; 

3. Pakeistos šaligatvių plytelės 

aplink darželį. 

 

 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 



(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Socialinio emocinio ugdymo sampratos svarbos neįvertinimas ugdymo procese; 

10.2. Užsibrėžto projekto dėl lauko sporto aikštelės nesėkmingas įvertinimas; 

10.3. Tėvų, kaip svarbiausių ugdytojų, atsakomybės stiprinimas. 

 

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 
 


