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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

2021-2023 metq Alytaus lop3elio-darZelio ,,Saltinelis" strateginiame plane i5keltas tikslas -
uZtikrinti ikimokyklinio, prieimokyklinio ugdymo(si) prieinamum4 ir lygias galimybes, suteikti
mokiniams palankiausias s4lygas i5skleisti individualius gebejimus ir tenkinti specialiuosius
ugdymosi poreikius, modernizuoti istaigos aplink4. Visa istaigos veikla orientuojama i tikslo

igyvendinim4. Kartu su bendruomene i5kelti ir numatSrti veiklos prioritetai ir efektyvumo didinimo
kryptys. Vadovo ir lstaigos darbuotojq metines uZduotys orientuojamos i strateginio tikslo, metq
veiklos prioritetq, efektyvumo. didinimo krypdiq igyvendinim4.
2021'2023 metq strateginiame plane numatyti veiklos prioritetai:
1. Kokybi5ko ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo uZtikrinimas.
2. Vaikq poreikius tenkinandios bei skatinandios veikti aplinkos ktirimas, sveikatos stiprinimo ir

socialiniq emociniq igtidZiq ugdymo programq igyvendinimas.
3. Atviros kaitai bendruomenes kurimas.
Numatytos veiklos efektyvumo didinimo kryptys:
1. Ugdymo kokybes tobulinimas, taikant inovatyvius ugdymo b[dus, metodus, sudarant s4lygas

ugdymo turinio ivairovei.
2. Darbuotojq bendryiq ir dalykiniq kompetencijq tobulinimas.
3. Aktpus bendruomenes ltraukimas i projektq veiklas ir edukaciniq erdviq kfrrim4.
4. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais stiprinimas siekiant ugdymo kokybes gerinimo.
5. Programq Sveikat4 stiprinandios mokyklos ,,Augu sveikas ir stipruso' ir socialiniq emociniq

igudZiq ugdymo programos,,Kimochi" igyvendinimas.
Kokybe - kaip pagrindinis lop5elio-darZelio ,,Saltinelis" siekis i5liko ir 2021 m.
202I metttrveiklos plane numatyta:
1. UZtikrinti ikimokyklinio, prie5mokyklinio, specialiojo (suregos irkalbos sutrikimais) ugdymo
kokybg.
Numatyti plane vertinimo kriterijai pasiekti. fstaig4lanke 150 ugdytiniq, veike 8 grupes. Specialiqjq
poreikiq vaikams buvo teikiama pagalba (logopedas, ortoptistas, mokytojo padejejas, socialinis
pedagogas). Vyko ivairios edukacines progrztmos, keletoje jq dalyvautane istaigos erdvese (Alytaus
teatre, Alytaus kraStotyros muziejuje bei jo filiale A. .Matudio muziejuje ir kt.). Sveikatai stiprinti
vykdomi ivairus sveikatinimo projektai (,,Sveikatiada" ,,,Augu sveikas ir stiprus", ,,Augame.
Judame. Sveikejame.'o Ir kt., dalyvaujama ,,Pienas vaikams" bei vaisiq vartojimo mokykloms
skatinimo progftrmose. Nuolat keliama istaigos darbuotojq kvalifikacija. Ne tik pedagogai, bet ir
aptamaujantis personalas stiprina profesinius bei asmeninius gebejimus ivairiuose kvalifikacijos
kelimo renginiuose (2021 m.- anglq kalbos, sveikatos stiprinimo). Ugdymo priemoniq pirkimai
derinami su mokyojais, atsiZvelgiant i grupiq poreikius, laikantis strateginiq krypdirl ir turtinant
aplink4 tikslingai, pasirenkant priemones, kurios padeda siekti ugdymo kokybes bei lvairoves.

2. Atnaujinti lstaigos aplink4, uZtikrinti sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas.
Numatyti plane vertinimo kriterijai pasiekti. Atliktas planuotas vienos grupes remontas (3 gr.),

isigyti baldai. {rengtos dvi naujos vidaus ugdymo(si) erdves: sensorinis kambarys bei biblioteka.
Atnaujinamos IKT, isigyti du nauji SMART ekranai.

3. fstaigos funkcionavimo uZtikrinimas.
Numatyti plane vertinimo kriterijai pasiekti. LeSq panaudojimas tikslingas, uZtikrintas efektyvus
darbuotoiu darbo uZmokesdio le5u panaudoiimas bei sveikas ir kokvbi5kas maitinimas.



II SI(YRIUS
METU vErKLos uZuuorvs, REZULTATAI IR RoDTKLTAI

veiklos reztltataiPasrindiniai
Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini
rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatSrtos uZduotYs

iwkdvtos)

Pasibkti rezultatu ir jq rodikliai

l.Sudaryti s4lygas

ugdymo turinio
lvairovei,
nukreiptai i
ugdymo kokybds
gerinim4

1.1. Vaiko
fizines
sveikatos,
emocinio-
psichologinio
saugumo
stiprinimas

1.1.1. fgyvendintas
,,Sveikos mokyklos"
sveikatos saugojimo ir
stiprinimo programos

,,Augu sveikas ir
saugus" 2021m. veiklos
planas, lykdoma veiklos
sklaida (pateikti2-4
gerosios patirties
pavy zdLir4 apra3ymai).

l.I.2.Dalyvauta2-4
respublikinio sveikos
gyvensenos' projekto

,,Sveikatiada"
renginiuose

,,Sveikatiados iSSukis".

1.1.3.Pravestos 2-3

veiklos ugdant vaikq
socialines-emocines
kompetencijas
(kiekvienoj e grupej e),

vyksta aptarimai
metodineje taryboje ( 1 -

2\.

1.1.1. tgyvendinta. Apra5Ymai
pateikti:,,Sveikatos stiPrinimas
dar1elyje COVID- I 9 pandemij os

metu. Nuotolinio mokymo iS5iikiai."
(202I -03 -I 5). ;,,Vakcinacij a -
geriausias bodas iveikti epidemijas ir
pandemij as Projektas,lakcinacij a."
(2021 -06-15).;,,Sveikatinimas ne tik
mokyklai, bet ir Seimai* (2021-10'
1 5).;,,Bendri sveikatinimo projektai
atveria duris i naujq galimybiq
pasauli" Q02l-12-I5).
1.1.2. Datyvauta: ,,Pieno tlisas"
(2021m. 0 1 /02 men.);,,Saldint4
gerim4 keidiu i vandeni" (2021m.
02103 mdn.) ir kt. ,,Renkuosi
sveikatai palankius uZkandZius",
(2021m.03/05 men.).
1.1.3. Pravestos. fsteigtas socialinio

pedagogo etatas (0,5 etato).Vyksta
socialiniams, emociniams vaikq

igiidZiams lavinti skirtos Kimochi
programos iglrvendinimas. Socialine
pedagoge bent 1 kart4 su grupes

mokytojomis vede uZsiemimus,
pristate situacij4 pasitarimuose.
Grupese nuolat vyksta uZsiemimai,
atsirado Kimochi medZiai, erdves.

1.2. Ugdymo
proceso
organizavimo
lauko
edukacindse
erdv6se
intensyvinimas
ir ivairinimas

1.2.1. Atviry ugdomqjq
veiklq lauko
edukacinese erdvdse,

skatinandiq vaikq
aktyvi4 fizing veikl4,
organizavimas ir
vertinimas (po 2-3

veiklas kiekvienoje
grupeje).
1.2.2. Suorganizuotas
STEAM veiklq lauke
gerosios patirties
sklaidos
renginys miesto
pedagogams ir lstaigos
bendruomenei.

1.2.1. Vyko: rytines mank5tos (kartu
su tevais), Vasaros Zygis, projektas

,,Ly geiv is", rugsej o 1 -osios sportine
Svente, projektas,,Futboliukas",

,,Solidarumo bdgimas", tarptautine
vaikq draugystes iniciatyva,,Matau
tave"- ,,Soks visa Europa*. Stebdta

daugiau nei 20 ivairiq pedagogq

vestq veiklq.

1.2.2. Suorganizuota. Vyko
kryptingai organizuotos STEAM
veiklos lauke. Surengta Putinq
mikroraj ono ikimokyklinio ugdymo

lstaigq metodine diena - patirties
pasidalijimui apie STEAM veiklas
lauke. Patirti pristate visi istaigos
pedagogai.



1.3. Ugdymo
turinio
ig;rvendinimui
pasitelkiamos
naujos
priemonds,
metodai

1.3.2.I(bandyti2-3
nauji ugdymo metodai,
orientuoti !ugdymo
kokybes gerinim4. Jie
aptarti pedago gq tarybo s

oosedZiuose.

1.3. 1. fsigytos naujos,
modernios ugdymo
priemones (1-2), skirtos
ugdymo turinio
igyvendinimui.

1.3.1. f staigoje irengta biblioteka,
kurioj e sumontuota lsigYta
edukacind lavinamoji STEAM
sienel6. frengtame sensoriniame
kambaryj e sumontuotas burbulq
vamzdis, Sviesos uZuolaida, stalas
ir kt.lsigyti du SMART ekranai
(5,6 grupes).
1.3.2. I5bandyti. Pedagogq tarybos

posedyje i5bandytus metodus pristate

visi istaigos pedagogai.

i numaqrtais vertinimo rodikliais. UZduotis ivykdyta labai

gerai.

2.Stiprinti Putinq
mikrorajono
ikimokyklinio
ugdymo istaigq
bendradarbiavim

4 siekiant
ugdymo kokybes
eerinimo

2.1.Rengiami
bendri Putinq
mikrorajono

istaigq
projektai,
mokymai,
dalijamasi
darbo
patirtimi

2.1.1. Parengtos 2-3

finansuojamq projektq
parai5kos (Erasmus,

Sporto remimo fondo
ir kt.).

2.1.2. Organizuoti2-3
bendri kvalifikacijos
kelimo renginiai
pedagogams.

2.1.1. Parengtos paraiSkos :

Sporto remimo fondo projektas

,,Augame. Judame. Sveikejame"

- gautas 55439,56 Eur
finansavimas. Veiklos nuo 2021
m. rugpjtrd io ik'r 2022 m. liepos
men. Projekto koordinatorius -
Alytaus lop5elis darZelis

,,Vyturelis", partneriai - AlYtaus
lop5eliai dar1eliai,,Saltinefis*,

,,Obe16le",,,Putin61isoo.
Parengtos Erasmus* parai5kos:

,,Innovative Practices in
Preschool Education) (2021 - | -

LTO1-KA21o- SCH-00003 129s).

Dotacija neskirta.
2020 m. KA120 akreditacijos
parai5ka. Akreditacija nesuteikta.
2021 m. KAl 20 akreditacijos
parai5ka. Laukiama vertinimo.
Erasmus* rrZingsnis po
Zingsnio uZaugame dideli"
(2021 - | -LT 0 | -KAr22 -S CH-
000014635). Skirta 15544'00 Eur
dotacija. Veiklos projekte - nuo
2021 - l2-0 | ikl 2023 -0 6 -0 | .

2.1.2. Organizuota:
- metodine diena Alytaus miesto
ikimokyklinio/prie Smokyklinio
ugdymo mokytoj ams. Pakviesta
lektore - Svtslrt bendrojo
ugdymo departamento
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
skyriaus vedeja L. Jankauskiene
(202r-02-15);
- metodine diena - bendro Putinq
ikimokyklinio ugdymo istaigq



2.1.3. Oryanizuoti2-3
darbo patirties
sklaidos renginiai.

vykdyto projekto,,Kosmosas"
patirtys (2021-$-2Q;

2.1.3. Organizuoti:
- projdktiniq veiklq Putinq
ikimokyklinese istaigose
pri statyma s (202 I -A 1.07 ) ;

- straipsnis apie Putinq
mikrorajono istaigq
bendradarbiavim4 Alytaus m.
savivaldybes tinklalap yj e (2021 -

02-2r);
- pranesimas apie Putinq
mikroraj ono ikimokyklinio
ugdymo istaigq bendradarbiavim4
LL3 staZuoteje Alytaus
savivaldyb eje Q02l -06-03);
- visq bendradarbiauj andiq istaigq
vardadieniq paminej imas
proj ektinemis savaitemis.

,rertinimo rodikliai irodo, kad uZduotis ivykdyta labai gerai,

kai kurie rczultatai vir5iio sutartus vertinimo rodiklius.

3.Stiprinti
prioritetinio
patirtinib
ugdymo krypti

3.1. STEM
mokyklos
Zenklo
siekimas -

kriterijq
pateikimas
vertinimui

3.1.1. Suburta STEM
mokyklos Zenklo
komanda, atlikta

istaigos veiklos Sioje
srityje SSGG analiz€.

3.1.2. Uzpildyti ir
pateikti vertinimui
STEM mokyklos
Zenklo 7 sridiq

isivertinimo lapai,
atitinkantys kiekvien4
pagrindini element4.

3.1.3. Po gauto

ivertinimo parengtas

veiksmq planas ir
atliekami darbai
siekiant gauti ateityj e

(2022 m.) STEM
mokyklos Lenld1.

3.1.1. fvykdyta. Darbo gruPe

sudaryta direktoriaus isakymu
2021-01-26, Nr. V-5; visi
mokytojai pilde STEAM srities
pasiekimus (2021 m. spalis-

lapkritis).
Darbo grupe atliko STEM srities
SSGG (2021m. 11 men.).

3.1.2. Alytaus lop5elis-darZelis

,,Saltine1is" uZregistruotas
svetaineje STEM School Label.
Remiantis mokytoj q pateiktais
duomenimis bei istaigos
dokumentais, atlikta sriiitl
analiz6. UZpitdyti ir pateikti
vertinimui STEM mokyklos
Zenklo 7 sridiq isivertinimo lapai,
atitinkantys kiekvien4 pagrindini
element4
3.1.3. fvertinimo laukiama.
Vertinimo negavus 2021 m., Sios

rodiklio dalies igyvendinimas
perkeliamas i2022m.

Mataipasiektinumatytaisvertinimorodik1iais.UZduotisivykdytalabai
serai.
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4. Bendruomends
telkimas

igyvendinat
ugdymo turini,
kuriant naujas
edukacines erdves

4.1. [staigos
bendruomend

itraukta i
sprendimq
priemim4 ir
veiklas,
susijusias su

ugdymo
turinio
igyvendinimu.

4.1.1. Atliktas vaikq (25

Yo),tev4(60%),
darbuotojq (100 %)
nuomonds tyrimas,,Ar
turime toki darZel!,

kokio norime?",
rezultataipristat5rti
bendruomenes
susirinkime, pasiiilymais
pasinaudota kuriant
strategini, metini veiklos
plan4
4.1.2. Atlil(l;a ssGG
analize, ltraukiant
lstaigos bendruomen6s
atstovus (30%t|vq
atstovq, 1000/o

pedagogq,30o/o
darbuotojq)
4.1.3. Sudarytos
ilgalaikes ir
trumpalaikes darbo
grupes itraukiant ne tik
pedagogus, bet ir kitus
bendruomen6s atstovus.
4.l.4.Bent75 o/o

aptarnaujandio
personalo darbuotojrl

isitraukia i ugdymo
turinio igyvendinimo
projektus (1-2 kartus per
metus).

4.1.1. Atlikta. Apklausoj e

dalyvavo apie 7 0 %. tdvt4.

Apklausos rezultatai aptartr grupiq

susirinkimuose, vykusiuo se

2021m.llll2 men. I PasifllYmus
atsiZvelgiama rengiant visus
strate sinius dokumentus.

4.1.2. Atlikta. I5ketti rodikliai
pasiekti.

4.1.3. Vykdoma nuolat. YPad

ltraukiant darbuotojus i ivairias
atrankos komisijas, su darbo

s4lygrl, darbo uZmokesdio
klausimais susijusiq klausimq
svarstym4.
4.1.4. 80-90 oh. aptarnauj aniio
personalo dalyvavo i5vykose i
park4 (2), teatrq ( I ), sportiniuose
renginiuose (3).

4.2. Aktyvus
pedagogq ir
kitq
bendruomenes
nariq

isitraukimas
kuriant
istaigos
edukacines
aplinkas

4.2.1. Formuojant
metines uZduotis, bent 1

uZduotis orientuoj ama i
kitq bendruomenes nariq

isitraukim4 kuriant
edukacines aplinkas.
4.2.2. Sukurtos 2-3

naujos edukacines
aplinkos (lauke ir
viduje). I kiirimo
proces4 isitraukia ne

maLiaukaip 50%
pedagogq,Z5 o/o

aptarnaujandiojo
personalo, bent,10 %
tevu.

4.2.1.100 proc.

4.2.2. lrengtas sensorinis
kambarys, biblioteka, lauko
tyrinejimq klase (paukidiq
paZinimo erdve, inkilai, tentas ir
kt.), vaistaZoliq sodelis ir kt.

{sitrauke numatytas kiekis
Zmoniq, kartais net daugiau
(pedagogai- 80-90 %.,

aptamaujantis personalas- 100 %.)

maipasiektinumatytaisvertinimorodikliais.UZduotisivykdytalabai
gerai.

5. Tgstinis
dalyvavimas ES
SF projekte

,,lnovacijos
vaikq darLelyje"

5.l.Dalyvavi
mas projekto
veiklose,
projekto
medZiagos
naudojimas
istaigos

5.1.1. Vyksta
metodiniq priemoniq
i5bandymas istaigoje.
IU ir PU grupese

i5bandyta ir
igyvendinta bent 10
proiektu apra5ymu

5.1.1. fgyvendinta. Pavaduotojos
ir mokytojos komanda pravede 96

val. mokymus 4-iq Alytaus
ikimokykliniq istaigq
komandoms, nuolat dalijosi
patirtimi, idej omis istaigoje.
Pasirinktinai per mokslo metus



buvo vykdomi projektai Pagal
apraSymus i5 btisimq metodiniq
leidiniq. 2021m. sPalio men.

pasifllyta mokytojams 7 Projektq
apra3ymai (pana5ts Pagal tem4),

renkantis vykdymui aktualiausius
grupei, ugdytiniams.
Projekto metodiniq leidiniq

,,Patirdiq erdv6" pristatyme 2021-

1,2-l 4 Lietuvos Svietimo
bendruomenei Panaudota daug

iliustratyvios medZiagos i5

Alytaus lopSelio-darZelio

,,Saltinelis" veiklq.
5.1.2. I gyvendinta. Nuolat
konsultuojamos dviejq PU

mokymus vedusiq loP5eliq -
darZeliq,,Pu5ynelis",,,Volung0ld"
komandos. Taip pat konsultacijos-
patirties sklaida tarP Putinq
mikroraj ono lop 5 eliq- dar Lelh4,

darZelyj e-mokykloj e,,Viltiso'.

(min po 2, skirtrtr

kiekvienai i5 5

kompetencijq).

5.1.2. {gyvendinant
,,Inovacijos vaikq
darLelyje" mokYmq
program4 Alytuje,
vyksta konsultavimas

- bent 5 Alytaus
ikimokyklinio
ugdymo istaigose
konsultuota po l-2
kartus.

ugdymo(si)
kokybes
gerinimui

; rodikliais' UZduotis ivykdyta labai

i5 dalies d6l

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

tL Vitttiaus kolegijos Vaikystes pedagogikos

studijq baigiamqlq darbq recenzavimas.

Sulauktas pasi[lymas destyti Vilniaus
kolegij oj e priesmokyklinio ugdymo

specializacijos moduli pradinio ugdymo

soecialvbes studentams (i5tqstiniq studtj q)'

Gatittyb" pasikviesti studentus atlikti
pedagoging praktik4 istaigoje, atlikti
baigiamr$q darbq tyrimus ir Pan.

3.2. Dalyvavimas projekte,,Skaitmeninio
ugdymo turinio kfrrimas ir diegimas"-
Priesmokyklinio ugdymo bendrosios programos

atnaujinimo darbo grupes nare (14 ekspertq

grupeje).

Dalyvavimas darbo gruPeje sudaro

galimybes sekti Svietimo aktualijas-

ptogtumos atnaujinimas remiasi naujausiais

dokumentais, Valstybes, Vyriausybes

strateginiais dokumentais. Toks gilinimas

naudingas ir istaigos bendruomenei. Kartutai
ir Alytaus 

- 
lop5elio-darLeIio ,,Saltinelis"

atstovavimas, istaigos vardo garsinimas bei
pasitikrinimas, kad istaigos i5sikelti
prioritetai atitinka valstybes mastu

wkstandiu pokvdiu aktualiias, nes projektq

6



etaprl pristatymuose Lietuvos Svietimo

bendruomenei buvo naudojamos

iliustratwios patirtys i5 istaigos gyvenimo.

3.3. Dalyvavimas UAB Alisa management

laboratory ir ISM Vadybos ir ekonomikos

universiteto moksliniame tyrime,,Darbuotojq ir
ot gartizacijq suderinamumas".

tvtokymq metu gauta informacija bei

parengtos rekomendacijos sudare s4lygas

kokybiSkai pasiruo5ti ir ivykdyti direktoriaus
pavaduotojo [kiui atrankos proces4.

Mokslininkq bei tyrejq praktikq parengti

darbuotojq atrankos klausimynai, atrankos

vykdymo rekomendacijos bus naudingos ir
kitoms darbuotoiu atrankoms Wkdyti.

Pakoresuotos nra6iusiu metu veiklos uZdu buvo) ir rezu I

UZduotys Siektini rezultatu
Rezultaq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustaMos uZduoWs iwkdYtos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.r. -

4. ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMq ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS F.T]NKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigyb6s apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

uZduotis isivertinimas6.

s_kryptingaisiektii5sike1tqbeii5ke1iamqtikslq,priimti
iSS[kius ir sebeti iuos suvaldvti.

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 -labai serai

5.1. lnformaciios ir situaciios valdvmas atliekant funkcijas lr 2a 31 4n
5.2. I5tekliu (hnoei5kuiu, laiko ir materialiniq) paskirstymas ln 2n 31 4n
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 11 2a 3l 4a
sA.Ti"ir+i; gebejimq ir igiidZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatu

ln 2n 3r 4n

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) lr 2n 3n 4n

Pas rezulta kdant

UZduodiq lvykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas laneelis

e t. Visos uZduotvs iwkdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai n

6.2.IJLduotys i3 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus

vertinimo rodiklius
Gerai E

6.3 . Ivykdyt a ne maLiau kaip puse uZduodiq pagal suq@ Patenkinamai E

6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sulartex vgdlnrnno rodiklius Nepatenkinamai E

7. Kompetencijos, kurias nordtq tobulinti



Erika Po Skevidie nd, 2022-0 | -0 4

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai:

Lop5elio-d arlelio,,S altinelis" tarybos
pirmininke

9. fvertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai:

Rimute Tankevidie ne, 2022-0 | -20

(valstybinesSvietimoistaigossavininko (para5as)

teises ir pareigas lgyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo lstaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as)

(vardas ir pavarde) (data)

(vardas ir pavarde) (data)


