
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 

DIREKTORIAUS 2013 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Lopšelio-darželio įsteigimo data - 1964 m. 

Įstaigos adresas – Margio g. 1, LT – 62153 

Kontaktai: tel. ( 8 315) 76 550, el.p.ldpusynelis@takas.lt  

Interneto svetainės adresas: www.alytauspusynelis.lt 

Mokyklos grupė: ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti neformaliojo ugdymo programas. 

Mokymo kalba – lietuvių kalba 

Mokymo forma – dieninė 

Bendrojo ugdymo programos: Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ ikimokyklinio ugdymo 

programa ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. 

II. MOKYMOSI APLINKA, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Lopšelio-darželio darbuotojai 

 

Eil. 

Nr. Lopšelio-darželio darbuotojai 

2013-01-01 2013-12-31 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

1. Administracijos darbuotojai 
 

 
4 3 3 3 

2. Pedagoginiai darbuotojai 
 

 
12 11,24 12 11,24 

3.  Aptarnaujantis personalas 
 

 
15 15,75                                12 12,25 

 Iš viso: 31 29,99 27 26,49 

 

2013 m. kovo 1 dienai sumažinta -1,25 etato, 2013 m. spalio 10 d. sumažinta 2,25 etato. 

 

Eil. 

Nr. 

Lopšelio-darželio darbuotojai 

 

2013-01-01 2013-12-31 

1. Pedagoginių darbuotojų skaičius 12 12 

 Iš jų :   

 auklėtojų, dirbančių pagrindiniame darbe  12 12 

 auklėtojų, dirbančių antraeilėse pareigose - - 

2. Atestuotų pedagogų skaičius:  11 11 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo eksperto 

kvalifikacinę kategoriją 

- - 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją 

2 3 

 turinčių vyresniojo. ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 

11 10 

 turinčių ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją 

- - 

3.  Neatestuotų pedagogų skaičius 1 1 

4. Kiti pedagogai, kuriems suteiktos kvalifikacinės 

kategorijos (logopedas) 

1 1 

mailto:el.p.ldpusynelis@takas.lt


Įstaigą lankančių vaikų skaičius ir jų pokytis per metus 

 

Grupių ir vaikų skaičius (fiksuojant rugsėjo 1 d. datą): 

Grupių skaičius Vaikų skaičius 

2012-2013 m. m. 2013-2014 m. m.  2012-2013 m. m. 2013-2014 m. m. 

6 6 113 111 

   

Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 2013 metais: 

Laikotarpis 

Grupės  

Viso 
Lopšelio Darželio  Priešmokyklinė 

1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6gr. 

 

2013-01-01 14 15 20 20 24 24 117 

2013-09-01 16 17 20 20 20 18 111 

 

Grupių skaičius stabilus. Sumažėjo priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų skaičius. 

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius mokykloje:  

 

 2013-01-01  -  34 vaikai 

 2013-12-31  -  38 vaikai. 

 Prevencinė veikla. 

          Įstaiga dalyvauja Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje. Pagrindinės 

veiklos kryptys – visų lopšelio-darželio bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, 

padedant vaikams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Integruojamos programos: vaikų sveiktos 

stiprinimo 2012-2016 metų programa „Augu sveikas“, Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios 

gyvensenos įgūdžių ugdymo  programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa. 

 

      Vaiko gerovės komisija koordinavo prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, analizavo 

vaikų ugdymosi sunkumų priežastis, konsultavo pedagogus dėl pedagoginių, psichologinių 

problemų sprendimo būdų. Vaikų, augančių probleminėse šeimose, skaičius – 2.  

 

 

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

           Lėšos, skirtos lopšeliui-darželiui 2013 m. pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių 

apskaičiavimo metodiką tūkst. Lt – 320,9. 

 

 Mokymo 

priemonėms  

Vadovėliams Kvalifikacijos 

kėlimui 

Mokinių 

pažintinei 

veiklai 

IKT Iš viso 

Skirta lėšų 5900 2000 1669 1200 2300 13069 

Panaudota lėšų 5900 2000  500  400 1000   9800 

 

 Savivaldybės lėšos, skirtos ugdymo aplinkai, tūkst. Lt  – 2000.  

 Mokinio krepšelio lėšos, skirtos mokyklai vieno mokinio išlaikymui, tūkst. Lt –2415. 

 Iš viso skirta lėšų mokyklai tūkst. Lt – 886,8. 



 

Gautas 2013 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba kitokia 

parama iš kitų šaltinių tūkst. litų:  

 

Eil.Nr.  Projekto, programos, konkurso arba 

kitokios paramos (fondai, ministerijos, 

ambasados ir t.t.) pavadinimas  

Finansinės arba 

kitokios paramos 

išraiška  tūkst. litų 

Kam ir kaip finansinė 

arba kitokia parama 

buvo panaudota 

1.  Europos Sąjungos paramos lėšos    

2.  Įvairių fondų, ambasadų paramos lėšos -  

3.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 

ŽŪM, programa ,,Pienas vaikams“ 

4,0 Vaikų maitinimui ir 

aplinkos gerinimui 

4. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 
- Piniginių lėšų negauta, 

maitinimo racione 

buvo vaisiai  

5. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis 

paramai  

3,0 Ūkinėms išlaidoms 

finansuoti 

6. Švietimo ir mokslo ministerijos 

finansuotos programos ir projektai 

(nurodyti programą ir vykdyto projekto 

pavadinimą) iš viso: 

  

6.1.     

7. Kiti finansavimo šaltiniai iš viso    

7.1. Rėmimo lėšos -  

7.2. Biudžetinių įstaigų uždirbtos lėšos 

(patalpų, instrumentų nuoma ir t. t.) 

-  

7.3. Nuoma  -  

7.4 Kitokia parama (nurodyti kokia)  -  

8. Viešųjų įstaigų nuosavos lėšos  -  

8.1.    

                                Iš viso  7,0  

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė  

Kompiuteriai: 

 kompiuterių, skirtų administravimui, skaičius – 5. 

 nešiojamųjų kompiuterių skaičius –1.  

IV. SOCIALINĖ PARAMA VAIKAMS  

 

Priešmokyklinio ugdymo vaikai, kuriems skirtas nemokamas maitinimas (pietūs) skaičius: 

 2013-01-01  – 10, 

 2013-12-31  –  4. 

Priešmokyklinio ugdymo vaikų, kuriems skirtas aprūpinimas mokinio reikmėmis skaičius:  

 2013-09-01 -  4. 

Vaikų, atleistų nuo mokesčio už neformalųjį švietimą, skaičius: 

(duomenys fiksuoti 2013-09-01, metų eigoje  atleistų vaikų skaičius keičiasi) 

Vaikų skaičius Moka už teikiamą 

neformalųjį švietimą 

100% 

Moka už teikiamą 

neformalųjį švietimą 

50% 

Nemoka už teikiamą 

neformalųjį švietimą 

111 71 27 13 



 

V. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, PLANAVIMAS,  

VIDINIS ĮSIVERTINIMAS, REZULTATAI, DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, 

PARTNERYSTĖ 

 

Mokyklos vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija.  

Direktorė – Aldona Česnulienė, aukštasis išsilavinimas, II vadybinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Nijolė Gurevičienė, aukštasis išsilavinimas, II vadybinė 

kategorija. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui – Simona Marčiulaitienė, aukštasis neuniversitetinis. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lopšelis-darželis „Pušynėlis“ 2013 m. veiklą organizavo pagal 3 metų strateginį veiklos 

planą, metų veiklos planą, mokslo metų ugdymo planą ir kiekvieno mėnesio konkrečių veiklos 

priemonių planą. Savo darbo planus rengė ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai.  Programas, projektus, planus rengė direktoriaus įsakymu paskirtos laikinos ir 

pastoviai veikiančios darbo grupės. Lopšelio-darželio veiklos, ugdymo kokybės vertinimą vykdė 

įstaigos administracija, lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba. 

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 2013-2015 m. strateginio plano tikslas – teikti 

kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, kurti šiuolaikiškas saugias ir 

sveikas ugdymo(si) sąlygas. 

 

      Tikslui pasiekti numatyti 3 uždaviniai ir priemonės: 

 01 uždavinys - gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę. 

    Sėkmingai įvykdytos pirmojo uždavinio priemonės. 

Siekiant stiprinti švietimo paslaugų veiksmingumą įstaigoje vykdytos Lopšelio-darželio 

,,Pušynėlis“ ikimokyklinio ugdymo  ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos. 

Integruota Vaikų sveikatos stiprinimo 2012-2016 metų programa „Augu sveikas“. 

Kryptingai vyko pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas 

įvairiomis edukacinėmis temomis. Kvalifikaciniuose seminaruose vadovai ir pedagogai dalyvavo 

100 procentų (tai sudarė: 14 d./93val. vadovai, pedagogai  78 d. / 514 val., nepedagoginis 

personalas –7 d./41val.). 

Mokytojų taryba analizavo veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą, skatino inovacijų 

paiešką ir patirties sklaidą. Mokytojų tarybos posėdžiuose nagrinėta, kaip gerinti ugdomosios  

veiklos organizavimą, individualizavimą, atsižvelgiant į vaikų turimą patirtį. 

Metodinės grupės pasitarimų metu buvo skaitomi pranešimai, vykdoma praktinė ugdomoji 

veikla, vyko diskusijos dalinantis gerąja darbo patirtimi.  

2013 m. dalyvavome 7 respublikinuose projektuose kaip partneriai: 

Respublikinis projektas „Iš močiutės skrynios“ dalyvavo 12 pedagogų.Vyresnioji 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aušra Jurčiukonienė apdovanota padėkos raštu; 

Respublikinis socialinis projektas „Apkabinkime žemę kartu“, dalyvavo 85 ugdytiniai ir 14 

pedadogų;  

Respublikinis vaikų meno projektas „Skarelė mamai“, dalyvavo visa įstaigos bendruomenė ir 

ugdytinių tėvai; 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas - konkursas „Žiemos 

magija“, dalyvavo 4 vaikų grupės ir 14 pedagogų. Padėkos raštas bendruomenei; 

Respublikinis gamtosauginis projektas-konkursas „Kamštelių vajus 2013“, dalyvavo visa 

įstaigos bendruomenė ir ugdytinių tėvai. Luna Gocentaitė ( 4 m.) ir jos tėveliai apdovanoti padėkos 

raštu už kūrybinį darbą  „Alytaus „Pušynėlis“ ir Dailidės ežerėlis“; 

Respublikinis vaikų kūrybinis projektas „1000 žiedų mamai“, dalyvavo 20 vaikų, padėka 

„Bitučių“ grupei, auklėtoja metodininkė Reda Jocienė. Saulė Patricija Matulevičiūtė (5 m.), Jogailė 



Prieskienytė (5 m.), Jomantė Noreikaitė (5 m.)  už kūrybinius darbus apdovanotos vardiniais 

diplomais. 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialisų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija teikė 

siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos kėlimo, skatino pedagogus tobulinti savo profesinę 

kompetenciją, didinti atsakomybę, įvairinti gerosios patirties sklaidos formas. 2013 m. 1 pedagogui 

suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Lopšelyje-darželyje 

teikiama specialioji logopedo pagalba, ugdytiniams turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikinmų. 

5-6 metų vaikams lopšelyje-darželyje sudaryta galimybė mokytis anglų kalbos (paslauga 

mokama). 

2013 m. dalyvavome respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Sveikas vaikas, 

sveikesinis gyvenimas, sveikesnė ateitis“, pristatėme  stendinį pranešimą: „Mokyklų sveikatinimo 

veiklos šviesuoliai“. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ projekte: „Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose“, pristatėme stendinį 

pranešimą – “Mano šeimą sportuoja“ .Gerąją darbo patirtimi dalijamės su asociacijos narėmis 

inrenetinėje erdvėje. 

Prengta 1 kvalifikacinė programa ir organizuotas seminaras ,,Tarmiškos kalbos puoselėjimas 

vaikų darželyje“.  Metodiniuose pasitarimuose pedagogai tobulino profesinę kompetenciją, 

pristatydami pranešimus, dalinosi patirtimi iš lankytų seminarų bei vedamų atvirų veiklų kitose 

ikimokyklinėse įstaigose. 

 

 02 uždavinys – kurti modernias, saugias ir sveikas  ugdymo(si) sąlygas, stiprinti 

materialinę bazę. 

      2013 metais lopšelio-darželio veikloje pasiekta ženklių pokyčių: įsigyta ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialiojo turto, įsigyta metodinės, pedagoginės ir grožinės literatūtos, 1 

skaitmeninė ugdymo priemonė skirta 5-7 metų vaikų pažininmo kompetencijai ugdyti. Nupirkta 2 

grupėms minkšto inventoriaus (patalynė), įrengta pastato  apsauga (signalizacija), nupirktas 1 lauko 

įrenginys vaikų žaidimų aikštelei, nerūdijančio plieno darbo stalai ir kriauklės virtuvėje, ūkinis 

inventorius, atnaujinti šviestuvai. Vaikams sudaryta jų poreikius atitinkanti aplinka, dalinai 

atnaujintas inventorius (1grupėje), įsigyta naujų ugdymo priemonių, sporto inventoriaus, žaislų. 

Stiprinant fizinį pajėgumą, sudarytos sąlygos sveikatos kompetencijai lavinti.  Svarbus ugdymo 

įstaigos kokybės rodiklis – vaikų maitinimas. Vaikai maitinami 4 kartus. Maistas gaminamas HN 

reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Valgiaraščiai patvirtinti Alytaus visuomenės sveikatos centro. 

Atliktas tyrimas vaikų maitinimo klausimu. 85 procentai tėvų patenkinti vaikų mityba. Įstaiga 

dalyvauja pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo įstaigose paramos programoje „Pienas  

vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ programoje. 

Atliekant analizę sveikatingumo klausimais, formuojamas pozityvus ugdytinių ir tėvų požiūris 

į saugų ir sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą, higieninių įgūdžių svarbą vaikų sveikatai. 

Vienam vaikui lopšelyje-darželyje tenka 22 ligos dienos per metus.Vidutinis vaikų lankomumas 

įstaigoje 70 procentų (per 10 mėn.). Tai pakankami geras rezultatas. 

Tikslingai vykdytos tikslui pasiekti priemonės, tenkinančios vaikų fizinius, emocinius, 

judėjimo ir saugumo poreikius. Atsakingai organizuota vaikų sveikatinimo veikla: sportinės 

pramogos – („Mama, tėtis, aš – sportiška šeima“, „Šėlkim, dūkim, sveiki būkim“), sveikatinimo 

valandėlės. Skatinant vaikų aktyvumą, turtinat patirtį sėkmingai įgyvendinti projektai („Ir juoksis 

dantukai, sveikučiai blizgės“, „Žaisiu, sportuosiu ir augsiu sveikas“) . Organizuojamos visuotinės 

rytmetinės mankštos,  vaikų darbų parodos („Aš noriu augti sveikas“, „Aš mažas žmogus“), gerų 

darbų savaitės – (akcijos: „Saugok savo darželį“, „Švara tvarka – sveikatos pagrindas“). Lopšelio- 

darželio bendruomenė aktyviai įsijungė į nacionalinį renginį „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga 

per Lietuvą“, Vaikų linijos organizuotoje akcijoje „Veiksmo savaitė be patyčių“. 

 

  

 



 03 uždavinys - užtikrinti sėkmingą įstaigos funkcionavimą.  

Šiam uždaviniui numatytos priemonės nebuvo laiku ir visiškai įvykdytos, nors 2013 m. 

materialiniai ir finansiniai ištekliai naudojami ypatingai taupiai ir tikslingai. Neapmokėtos laiku 

komunlinių paslaugų sąskaitos, pavėluotai išmokėtas darbo užmokestis darbuotojams. 

 

Vidinis įsivertinimas. 

 

        2013 m. įstaigos veiklos vidiniam įsivertinimui ir analizei buvo pasirinkta viena veikos sritis –  

4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai, pagalbinio rodiklio 4.21. ,,Individualių vaiko saugumo, 

emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas” analizė.  

         Atlikome įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų analizę,  stebėjimus, pokalbius, 

anketinę tėvų apklausą. 

         Išvadoje teigiama, kad įstaigoje sukurta aplinka užtikrina vaiko saugumą, tausoja sveikatą ir 

sudaro prielaidas visapusiškam vaiko tobulėjimui. Tačiau vertinant apibendrinantas tėvų anketas:  

22% tėvų netenkina nesaugi lopšelio-darželio teritorijos tvora, esanti šalia gatvės, 40% tėvų norėtų, 

kad būtų atnaujinti vaikų žaidimų aikštelių įrenginiai, 80% tėvų teigia, kad lopšeliui-darželiui 

reikalningas vidaus patalpų remontas.  

         Rekomendacijose siūloma esant galimybėms atsižvelgti į tėvų siūlymus ir pageidavimus,  

gerinti įstaigos aplinką, atnaujinti įstaigos vidaus patalpas. Siekti glaudesnės įstaigos pedagogų, 

bendruomenės ir tėvų veiklos dermės, tenkinant individualius vaikų saugumo, emocinius, fizinius ir 

socialinius poreikus. 

 

Socialiniai  partneriai 2013 m. 

 

1. Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo švietimo įstaigos. 

2. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigos. 

3. Alytaus kraštotyros muziejus, Anzelmo Matučio memorialinis muziejus. 

4.  VšĮ Alytaus lėlių teatras ,,Aitvaras“. 

5. Alytaus rajono Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras. 

6. Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba. 

7. Alytaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba. 

8. Prienų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Kauno menų darželis „Etiudas“, Kauno lopšelis-darželis 

„Mažylis“, Varėnos  lopšelis-darželis „Pasaka“. 

9. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“. 

10. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. 

11. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

Tarptautinis bendradarbiavimas 2013 m. 

Partnerė – Rusijos Federacija, Kabardino - Balkarijos Respublika, Zalsko raj. Zalukokoažės 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga Nr. 2. 

Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2013 m.  (parašyta programų, gautas 

finansavimas). 

2013 m. parengtas 1 projektas. „Žaisiu, sportuosiu ir augsiu sveikas“ ir gautas dalinis 

finansavimas – 500 Lt. 

Tęsiame dalyvavimą pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo įstaigose paramos programoje 

„Pienas  vaikams“, už gautas lėšas pagerinome vaikų maitinimo racioną kokybiškais produktais. 

„Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ programoje. 



VI. SVARBIAUSI MOKYKLOS 2013 METŲ PASIEKIMAI,  LAIMĖJIMAI,  POKYČIAI, 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

Pasiekimai 

         1. Stabilus grupių ir  vaikų skaičius lopšelyje-darželyje. 

2. Įgyvendinta Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ ikimokyklinio ugdymo ir Bendroji 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos. 24 priešmokyklinės grupės ugdytiniai sėkmingai 

tęsia mokymą Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose. 

3. Lopšelio-darželio bendruomenė 2013 m. įsijungė į respublikinį aplinkosauginį projektą 

„Mes rūšiuojam“. 

4. Lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai respublikinio konkurso 

„Sveikuolių sveikuoliai“ 1 etapo nugalėtojai. 

 

Pokyčiai 

1. Įgyta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 

2. Aktyvi projektinė veikla, (6-uose respublikiniuose projektuose lopšelio-darželio ugdytinai, 

tėvai ir pedagogai dalyvavo kaip partneriai), platus respublikinis bendradarbiavimas skatina 

pedagogus dalintis gerąją darbo patirtimi, tapo glaudesnis bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais.  

3. Nuosekli ir aktyvi gerosios darbo patirties sklaida per informacines priemones. 

Problemos 

1. Nepatenkinama vaikų žaidimų aikštelių būklė (smėlio dėžės neuždengtos nuo užteršimo, 

žaidimo aikštelėse trūksta naujų įrengimų). 

2. Lopšelio-darželio teritorijos tvoros keitimas nauja, atitinkančia higienos normos 

reikalavimus, įstaigai savarankiškai neįveikiama problema. 

3. Įstaigos teritorijoje duobėta kiemo danga. 

4. Pastatui (vidui) reikalinga renovacija (įstaigai 2014 m. balandžio mėn. 50 metų). 

5. Lopšelio darželio bendruomenė, nepajėgi šių problemų išspręsti teigiamai. 

 

                                                                     

Mokyklos direktorė                     __________________ _______________________

    (Parašas)             (Vardas, pavardė)                                                                            

 


