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PANEVĖŽIO  LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ 

2019  METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

 

 

2019 m. 

Panevėžys 



I. STRATEGIJOS PRIORITETINĖS SRITYS 

 

       • Gerinti vaikų ugdymo (si) proceso kokybę; 

      • Saugi ir kokybiška vaikų edukacinė aplinka, tenkinanti ugdytinių saviraiškos poreikius; 

      • Vaikų sveikatos stiprinimas ir saugumo užtikrinimas. 

      • Bendrauti ir bendradarbiauti su šeima. Skatinti šeimas kuo aktyviau dalyvauti vaikų ugdymo procese. 

 

II. 2019 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Tikslas: užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę; 

1.1 . Tobulinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinio ugdymo tikslus; 

    1.2 . Tobulinti ugdymo planavimą el.dienyne ,,Mūsų darželis“; 

               1.3 .Gerinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo  kursų, seminarų medžiagos apibendrinimą ; 

                1.4. Pedagoginio proceso organizavimo priežiūra; 

 

2. Tikslas: Užtikrinti kokybišką vaikų edukacinę  aplinką , tenkinančią ugdytinių saviraiškos poreikius; 

2.1.Puoselėti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą; 

2.2.Šeimos dalyvavimas ugdymo procese; 

    

          3.Tikslas: Vaikų sveikatos stiprinimas ir saugumo užtikrinimas; 

        3.1.Saugios ir palankios vaiko ugdymo (si) aplinkos kūrimas; 

       3.2. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką įstaigoje; 

 3.3. Stiprinti vaikų sveikatą, įtraukiant įstaigos bendruomenę ir socialinius partnerius. 



1. Tikslas : Užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę. 

       

Priemonės tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Numatomas rezultatas Įgyvendinimo laikas Atsakingi 

vykdytojai 

1.1. Tobulinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinio ugdymo tikslus. 

1.2019 m. veiklos plano pristatymas. 

Įstaigos veiklos prioritetų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo kokybei gerinti 

pristatymas bei aptarimas. 

2019 metų veiklos plano įgyvendinimo analizė. 

Pristatytas 2019metų veiklos planas;   

    2019 m. sausis 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2. Pedagogų 2018 m. veiklos rodiklių aptarimas. 

VGK ir logopedo ataskaita. 

 

Pedagogai pristatys savo metų darbo 

rezultatus. 

 VGK ir logopedo ataskaita;  

 

 

    2019 m. vasaris 

 

Direktorius 

VGK 

3. Pasiruošimas 2019-2020 mokslo metams, grupių 

komplektavimas. 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio  ugdymo plano 

pristatymas. 

Naujų ŠMM ir  Panevėžio miesto švietimo skyriaus 

dokumentų pristatymas. 

Sukomplektuotos grupės, pasiruošimas 

naujiems mokslo metams; pristatytas 

priešmokyklinio ugdymo plano 

projektas; supažindinimas ir vykdymas 

naujų dokumentų; apibendrinta 

pedagoginė priežiūra. 

 

 

2019 m. rugsėjis 

 

 

    Direktorius 

4.Pedagogų veiklos 2019 m. pristatymas bei 

ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomosios veiklos planų 

aptarimas 

Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas, 

atsižvelgiant į „Ikimokyklinio ugdymo metodines 

rekomendacijas“, bei „Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašu. 

Apžvelgta 2019 metų įstaigos veikla ir numatyti 

strateginiai tikslai 2020-2023 metams; apklausti 

tėvai ir pedagogai, parengta apklausos ataskaitą 

 

Bus atnaujinta  įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programa. 

 

 

 

 

    2019 m. gruodis 

 

 

    Direktorius 



      1.2.Tobulinti ugdymo planavimą el.dienyne ,,Mūsų darželis“ 

1. Dokumentų ir ugdomosios veiklos planavimas 

el.dienyne ,,Mūsų darželis“ 

 

 

 

 

Pedagogai susipažins su elektroninio 

dienyno naudojimosi tvarka. Dalyvaus 

mokymuose, tobulins įgūdžius 

planuojant veiklą el. dienyne. 

 

 

 

 

 

4 grupės nuo 2019 m. 

vasario mėn. –  

 

Kitos grupės – nuo 2019 

m. rugsėjo mėn. 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Gerinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo  kursų, seminarų medžiagos apibendrinimą  

 

1.Keliant savo profesinį meistriškumą, lankyti 

kvalifikacinius kursus, seminarus, paskaitas. 

 

 

Pedagogai įgis pedagoginių žinių 

 

       

2019 m. 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai. 

 

 

 

 

 

 

 

Atestacinė 

2. Stiprinti ryšius su kitomis ikimokyklinio   

ugdymo įstaigomis, dalintis gerąja darbo patirtimi. 

 

 

Dalinsis gerąją praktinio darbo 

patirtimi su kolegėmis savo įstaigoje ir 

už jos ribų. 

Dalinsis kursų, seminarų medžiaga 

metodinių pasitarimų metu. 

 

2019 m. 

 

 

 

 

3.Mokytojų kvalifikacinių renginių suvestinės už 

2019 metus apžvalga. 

 

Numatys tolimesnius kvalifikacinius 

renginius, kurie padės įgyti žinių . 

 

 

 

 

2019 m. 



3. Pedagogų atestacija Pedagogai įgis aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją. 

2019m. IV ketv. komisija, 

Pedagogai 

 

 

 

1.4.Pedagoginio proceso organizavimo priežiūra 

1.Tėvų susirinkimai 

 

 

Pasiruošimas susirinkimui: koks jo 

tikslas, kokią informaciją auklėtojos 

teiks tėvams, kiek tėvai yra aktyvūs 

išsakant savo nuomonę, pasiūlymus. 

 2 k. per metus Pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

2.Dienos ritmas  

 

 

Vaiko diena darželyje: jo priėmimas, 

ugdomoji veikla, poilsis, 

pasivaikščiojimai, laisvi žaidimai, 

papildomi užsiėmimai, vaiko 

stebėjimas, optimalus judėjimo 

užtikrinimas. 

2019 m. Pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

3.Pedagoginės veiklos planavimas. 

 

 

 

 

Išankstinis pasirengimas savaitės 

veiklai – tikslo ir uždavinių kėlimas, 

atsižvelgiant į savaitės temą, 

individualius vaiko bei visos grupės ar 

kelių grupelių poreikius, netradicinių 

idėjų, projektinės veiklos taikymas 

veikloje. 

2019 m. Pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

4.Ugdymo proceso organizavimas. 

 

 

Sąlygų, stimuliuojančių aktyvią vaikų 

veiklą sudarymas: priemonių įvairovė 

ir patrauklumas, vaizdinės medžiagos 

parinkimas ir atitikimas vaikų 

2019 m. Pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 



 gebėjimams ir amžiui, žaidybinių 

erdvių išdėstymas ir funkcionalumas. 

5.Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių veiklos 

organizavimas. 

 

 

Plano rengimas, ugdymo metodų 

parinkimas. Grupės aplinkos, 

priemonių, žaislų atitikimas 

atsižvelgiant į vaikų amžių. Vaikų 

pasiekimų vertinimas. 

2019 m. Pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

6.Priešmokyklinių grupių veikla. Ugdymo veiklos planavimas, vaikų 

pasiekimų vertinimas - vaiko aprašo 

parengimas. 

2019 m. Pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

7.Vaikų sveikatos palaikymo ir higieninių įgūdžių 

formavimas. 

 

Grupės saugumas, vaikų sergamumo 

priežastys, pokalbiai su tėvais, 

konsultacijos, aktuali informacija 

medicininėmis temomis, profilaktinių 

priemonių taikymas, judėjimo 

užtikrinimas. 

2019 m. Pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

8.Muzikinės veiklos organizavimas ir stebėjimas. 

 

 

 

 Savaitės temos integravimas 

muzikinės veiklos metu. Šios veiklos 

organizavimas atsižvelgiant į vaikų 

amžių. 

 

2019 m. Meninio ugdymo 

pedagogė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

9.Kūno kultūros valandėlių organizavimas. 

 

 

Savaitės temos integravimas kūno 

kultūros valandėlėje. Judesių 

koordinacijos, pusiausvyros, bendras 

kūno judesių lavinimas, žaidimų bei 

priemonių naudojimas. 

2019 m. Pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 



10.Rytinės mankštos organizavimas. Planas ir priemonės. 2019 m. Pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

11.Papildomos ugdymo veiklos organizavimas  

 

Programos, planai, tikslas, uždaviniai 

ir priemonės. 

2019 m. Pavaduotoja 

ugdymui 

12.Logopedo pagalbos reikalaujančių vaikų 

korekcinio darbo stebėjimas. 

 

Darbas su šiais vaikais, 

bendradarbiavimas su šeima bei 

rezultato pasiekimas. 

2019m. Pavaduotoja 

ugdymui, 

logopedai 

 

2. Tikslas: Užtikrinti saugią  ir kokybišką vaikų edukacinę  aplinką , tenkinančią ugdytinių saviraiškos poreikius   

2.1.Puoselėti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą 

1.,,Atsisveikinimo su eglute švente“ 

2.Vasario 16-oji. Skambūs žodžiai Lietuvai 

3.Projektas ,,Sveikata visus metus“ 

 

4.Užgavėnės. Gurgu gurgu į Kaziuko turgų. 

5.,,Žemė – mūsų planeta“ 

6.,, Spalvotoji knygele, vesk mane į žinių kelią“ 

7.,, Rid rid rid margi margučiai“ 

8.Darželi, lik sveikas – sveika, mokykla. 

9.,,Vaikystės takeliu“ 

Meninio ugdymo pedagogė, grupių auklėtojos 

Aukl.A.Cicėnienė 

Aukl. V.Požerskienė 

 

Aukl. V.Jatužienė , V.Knoknerienė  

meninio ugdymo pedagogė, aukl. D.Neverauskienė 

D.Meliūnienė 

Aukl. K. Sereikaitė, A.Zuozienė 

Auki. K.Sereikaitė, A.Cicėnienė 

Aukl.J.Purauskienė ,A.Zuozienė 

7d. 

Vasario 14 d. 

Vasario – 

gruodžio mėn. 

Kovo 6 d 

 Kovo  20d. 

Balandžio 2d 

Balandžio 23d. 

Gegužės 25d. 

Birželio 3 d. 



10.Sporto pramoga ,, Linksmieji žaidimai“ 

11.,, Smėlio pilį pastatysiu“ 

12.,, Į mokslo ir žinių šalį“ 

13. ,,Rudens gėrybių“ paroda 

14.,,Rudenėli, kaip gražu...“ 

15.Teatro dienelės 

16.,, Žibintų šviesoje“ 

 

17.,,Kalėdų belaukiant“ 

 

 

Grupių auklėtojos 

Aukl. D.Neverauskienė  

Meninio ugdymo pedagogė 

Grupių auklėtojos 

Aukl. V.Požerskienė 

Aukl. A.Zuozienė 

Aukl. D.Meliūnienė 

 

Meninio ugdymo pedagogė, 

grupių auklėtojos 

 

 

 

 

 

Liepos 18d 

 

Rugpjūčio 9d. 

Rugsėjo 2 d. 

Spalis 4 d 

            

Lapkričio 4d 

  Gruodžio 2 d. 

 

Gruodžio 17-23 d.       

 

2.2. Šeimos dalyvavimas ugdomajame procese  

1.Tėvų susirinkimai grupėse: 

- supažindinti tėvus su įstaigos veikla, ugdymo 

programomis, metodika, dienos ritmu ir kt.; 

 -aptarti tėvų dalyvavimo ugdymo procese 

 

Du kartus metuose ir pagal poreikį 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė, 

 direktorės 

pavaduotoja 

 



galimybes; 

 -supažindinti tėvus su papildoma veikla darželyje. 

2.Tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme: 

- organizuoti vaikų darbelių bei šeimos kūrybinių 

darbelių parodas;  

- kartu su tėvais rengti šventes, pramogas; 

3.Tėvų švietimas: 

- rengti informacinius bukletus, atmintines 

aktualiais vaikų ugdymo klausimais;  

-pedagogų bei kitų specialistų konsultacijos 

tėvams; 

4.Tėvų dalyvavimas darželio ir grupių 

renginiuose:  

- tėvų dalyvavimas grupių ir darželio renginiuose, 

pramogose ir kt.; 

 

 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ugdymui, 

 grupės 

auklėtojos; 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, grupės 

auklėtojos; 

 

pavaduotoja 

ugdymui, grupės 

auklėtojos 

 

Grupių 

auklėtojos, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

meninio ugdymo 

pedagogė, 

ugdytinių tėvai 

 

 

 



3.Tikslas: Vaikų sveikatos stiprinimas ir saugumo užtikrinimas 

 

  

3.1.Saugios ir palankios vaiko ugdymo (si) aplinkos kūrimas 

1.Parengti lopšelio-darželio Vaiko gerovės 

komisijos veiklos planą 2019 m. 

 

 

 

 

 

2019 m. vasaris 

 

 

VGK pirmininkas 

 

 

2.Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius. 

 

 

 

3.Parengti VGK veiklos ataskaitą. 

 

 

4.Ruošti stendinę medžiagą ir prevencinius 

projektus.  

 

 

5.Organizuoti  ,,Savaitė  be patyčių “. 

 

 

6.Dalyvauti tėvų susirinkimuose. 

 

 

 

7.Atlikti tyrimus aktualiomis prevencinėmis 

temomis. 

 

Laiku bus pastebėti ugdymo(si) 

sunkumai, tinkamai suteikta reikalinga 

pagalba. 

 

Rūpinamasi vaikui saugia ir palankia 

ugdymosi aplinka. 

 

Atpažins  susirūpinimą keliančius 

vaiko elgesio požymius , bus užtikrinta  

reikalingą profesionalią pagalbą. 

 

 

 

Pagal poreikį bus suteikta specialistų 

konsultacijos, metodinė pagalba. Bus 

laiku pastebėti, nustatyti ir pradėti 

šalinti kalbos ir kalbėjimo sutrikimai.  

 

Esant poreikiui/ar 1kartą 

per du mėnesius. 

 

 

2019 m. birželio mėn. 

 

Nuolat 

 

 

 

2019 m. kovas 

 

 

Esant poreikiui 

 

 

 

 

 

Esant poreikiui 

 

 

Esant poreikiui. 

 

 

2019 m. 

 

VGK pirmininkas 

 

 

 

 

VGK pirmininkas 

 

 

VGK nariai, 

grupių auklėtojos 

 

 

VGK nariai, 

grupių auklėtojos 

 

VGK, švietimo 

pagalbos 

specialistas 

Grupių auklėtojos 

 

 

 

Švietimo 

pagalbos 

specialistas 

 



8.Individualiai konsultuoti tėvus ir pedagogus 

aktualiomis prevencinėmis temomis. 

 

9.Parengti ir patvirtinti specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų sąrašą. 

 

10.Bendradarbiaujant su pedagogais ir tėvais, 

stebėti ir rinkti informaciją apie vaikus, turinčius 

ugdymosi sunkumų. 

11.Užtikrinti vaikų, turinčių ugdymosi ypatumų, 

poreikių tenkinimą: teikti tėvams ir pedagogams 

informacija apie vaiko psichines ir fizines galias 

atitinkančias ugdymo įstaigas bei jo gebėjimus 

atitinkančias ugdymo programas ir metodus, aptarti 

ugdymosi pasiekimus. 

vasario 15d. 

Nuolat/esant poreikiui 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Švietimo 

pagalbos 

specialistas 

 

 

Švietimo 

pagalbos 

specialistas 

 

 

 

VGK pirmininkas 

 

 

 

 

VGK 

3.2. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką įstaigoje.   

 

1.Užtikrinti vaikų asmens švarą, stebėti bei ugdyti 

vaikų asmeninius higienos įgūdžius; 

 Nuolat  

2. Lopšelio – darželio patalpų higieninė priežiūra, 

švaros palaikymo kontrolė. 

 Nuolat  

 

 

 

 

 

3. Priemonių nuo epidemijos, esant infekciniams 

susirgimams, lopšelyje-darželyje organizavimas. 

 Pagal poreikį 



4. Sąlygų sudarymas vaikų pasivaikščiojimams 

lauke; patalpų vėdinimo priežiūra. 

  

 Nuolat  

 

 

 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė , 

grupių auklėtojos 

5. Suteikti  žinių apie sveiką gyvenseną: fizinį 

aktyvumą ir kūno kultūrą, sveiką mitybą. 

 2019 m. 

6. Vaikų sergamumo analizė - kasmet rengiamos 

vaikų sergamumo ataskaitos, analizuojami 

rezultatai, rengiamos ataskaitos atitinkamoms 

institucijoms. 

 2 k. per metus 

7. Darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikas.  Pagal grafiką 

8. Valgiaraščio sudarymas  Nuolat 

3.3. Stiprinti vaikų sveikatą, įtraukiant įstaigos bendruomenę ir socialinius partnerius.  

1.Dalyvauti  programoje ,,Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos  programos įgyvendinimas“. 

Sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimas 

 

2019 m.  

 

 

2. Dalyvauti respublikinės ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ 

veikloje. 

Dalinsis gerąja patirtimi vaikų 

sveikatinimo temomis. 

2019 m. 

  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

 

3. Šaškių turnyras ( pirmokų ir priešmokyklinukų 

komandos). 

 

Skatins vaikus tobulėti, žaidžiant 

šaškėmis. 

2019m. vasaris 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

 

 



 

 

4.Viktorina ,,Gatvėj būk atsargus, šito ragink ir 

kitus“ ( pirmokų ir priešmokyklinukų komandos). 

 

 

 

Įgis žinių apie saugų elgesį gatvėje.  

 

2019m. balandis 

 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

 

 

 

 

5. „Olimpinės viltys“ Panevėžio sporto manieže 

 

Skatins judėjimo džiaugsmą.  

2019m.balandis 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

 



                                                                                              Pedagogų tarybos posėdžiai 

Pedagogų taryba – nuolat veikianti Panevėžio lopšelio – darželio ,,Varpelis“ savivaldos institucija. Ją sudaro direktorė, direktorės pavaduotoja 

ugdymui , pedagogai, logopedai. Pedagogų tarybai vadovauja lopšelio-darželio  direktorė. Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną 

kartą per ketvirtį. 

Pedagogų tarybos funkcijos: 

 Aptaria praktinius ugdymo organizavimo klausimus. 

 Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. 

 Analizuoja veiklos ir ugdymo programos įgyvendinimą, pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai veiklos kryptį ir Panevėžio miesto 

savivaldybės švietimo nuostatas. 

 Teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio vadovų, pedagogų atestacijos. 

 Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą. 

 Kartu su lopšelio-darželio  specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos 

klausimus. 

 Numato bendradarbiavimo su tėvais ir visuomene kryptis. 

Veiklos tema Data Atsakingas asmuo 

1. Įstaigos veiklos prioritetų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo kokybei gerinti pristatymas bei aptarimas.  

2. Pedagogų veiklos 2019 m. m. pristatymas bei ilgalaikių ir 

trumpalaikių ugdomosios veiklos planų aptarimas. 

3. Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas, 

atsižvelgiant į „Ikimokyklinio ugdymo metodines 

rekomendacijas“, bei „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu. 

2019 m. vasario mėn. 

2019 m. gegužės – spalio 

mėn. 

 

2019 m. birželio mėn. 

 

 

Direktorius, pavaduotoja ugdymui 

 

Pavaduotoja ugdymui, pedagogai 

 

Pavaduotoja ugdymui, pedagogai 

 

 



4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų pasiekimų 

vertinimas (vaikų pasiekimų aprašai). 

5. Įstaigos veiklos aptarimas 

 

2019m. gegužės – spalio 

mėn. 

2019 m. gruodžio mėn. 

pavaduotoja ugdymui, pedagogai 

 

Direktorius, pavaduotoja ugdymui, pedagogai 

                                                                                    

Ūkinis organizacinis darbas 

Eil.Nr. Turinys Data Atsakingas asmuo 

1.  Ugdymosi aplinkos tobulinimas: 

 Kanceliarinių prekių įsigijimas. 

 Edukacinių erdvių grupėse papildymas 

įvairiomis priemonėmis. 

Metų eigoje Pavaduotoja ūkio reikalams 

2.  Darbo sąlygų gerinimas įsigyjant naujas prekes. 

 

Metų eigoje Pavaduotoja ūkio reikalams  

3.  Darželio aplinka: 

 Želdinių priežiūra ir tvarkymas. 

 Lauko įrenginių  priežiūra. 

  Smėlio dėžių tvarkymas, smėlio pakeitimas. 

 Žaidimo aikštelių dažymas. 

Metų eigoje Pavaduotoja ūkio reikalams  

4.  

 

Sanitarinių-higieninių sąlygų gerinimas ir priežiūra. 

 

Metų eigoje Pavaduotoja ūkio reikalams ; 

Sveikatos priežiūros specialistė  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRITARTA: 

Panevėžio  lopšelio-darželio „Varpelis“ 

 tarybos 2019 m. vasario 19 d.  

posėdžio protokolu Nr. 1 

 SUDERINTA: 

Panevėžio  lopšelio-darželio „Varpelis“ 

profesinės organizacijos pirmininkė 

 

 

 

 

 

 


