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Nr.  

Klaipėda 

 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis“ (toliau – Įstaiga) įgyvendina ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo programas, į kurias yra integruojamos neformaliojo ugdymo programos. 

2022-09-01 duomenimis Įstaigoje ugdyti 197 vaikai (2021 m. – 199), iš jų 40 vaikų – lopšelio 

grupėse, 117 vaikų – darželio grupėse, 40 vaikų – priešmokyklinio ugdymo grupėse. Dirbo 29 

pedagogai, t. y. 29 etatai (2021 m. – 29 etatai), ir 28 nepedagoginiai darbuotojai, t. y. 24,5 etato 

(2021 m. – 24,5 etato).  

2022 metais Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis 2022–2024 m. strateginiu planu 

(toliau – Strateginis planas) ir 2022 m. veiklos planu (toliau – Veiklos planas). Įstaigos 

bendruomenė išsikėlė šias prioritetines veiklos kryptis: veiksmingas ir kokybiškas vaikų ugdymo 

užtikrinimas (tęstinis) ir bendruomenės telkimas sveikos ir aktyvios mokyklos idėjos sklaidai ir 

įgyvendinimui. Strateginiame ir Veiklos planuose buvo iškelti konkretūs veiklos tikslai, uždaviniai, 

numatytos įgyvendinimo priemonės, laukiami rezultatai. 

Siekiant Strateginio plano pirmojo tikslo – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą – buvo gerinama veiklos kokybė, taikomi šiuolaikiniai ugdymo metodai individualiai 

vaikų pažangai siekti, plėtojamos patyriminio ugdymo strategijos vaikų ugdyme. Tikslams pasiekti 

buvo vykdomi Veiklos plano uždaviniai: 

          – įgyvendinant pirmąjį ir antrąjį uždavinius – užtikrinti visų įstaigos sričių funkcionalumą, 

suderinamumą ir informacijos sklaidą bei modeliuoti ugdymo turinį, skatinant ir vertinant 

kiekvieno vaiko pasiekimus ir pažangą, sudarant sąlygas skaitmeninių technologijų taikymui 

ugdymo procese – remiantis stebėsenos rezultatais buvo parengta ir atnaujinta 24 % Įstaigos 

planavimo ir veiklos reglamentavimo dokumentų. Teiktas kokybiškas maitinimas 197 ugdytiniams 

(sveikatą tausojantis maitinimas skirtas 9 vaikams, 2021 m. – 2 vaikams), 31 šeimai taikyta 50 % 

vaikų maitinimo lengvata (2021 m. – 30 šeimų). Švietimo pagalba teikta 48 ugdytiniams (2021 m. 

– 42 vaikams), kuriems nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimai, 2 vaikams dideli ir 7 vaikams 

vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams parengtos 8 

pritaikytos ugdymosi programos ir 30 individualios pagalbos planų. 2022 metais į ugdymo procesą 

integruojama Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“, siekta į 

ugdymą žvelgti iš vaiko perspektyvos, vaikas pripažįstamas, kaip savo poreikius, interesus bei 

patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialoginėje sąveikoje su 

pedagogu ir kitais vaikais.  Su socialiniais partneriais dalintasi gerąja patirtimi – organizuota ir 

dalyvauta  3 metodinėse dienose, 2 apskrito stalo diskusijose. Parengta ir suderinta 4 neformaliojo 

ugdymo programos (dailės, STEAM, sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo ugdymo). 

Organizuota 5 Metodinės tarybos, 4 Mokytojų tarybos, 4 Tėvų tarybos, 4 Įstaigos tarybos, 5 Vaiko 

gerovės komisijos, 2 Mokytojų atestacijos komisijos posėdžiai, kuriuose analizuoti 2022 m. 

Veiklos plane numatyti klausimai. Atlikti 5 tyrimai, kuriais siekta pagerinti vaikų adaptaciją 

ankstyvojo amžiaus grupėse, fizinio aktyvumo darželyje naudą, tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimo galimybes, vertinant vaiko pasiekimus ir pažangą, vaiko pasiekimų ir pažangos 



vertinimo tobulinimą, skaitmeninio raštingumo pedagogo darbe svarbą. 100 %  pedagogų (2021 m. 

taip pat 100 %) tobulino profesines kompetencijas mokymuose ir seminaruose. Per 2022 metus 

dalyvauta kvalifikacijos mokymuose 346 dienas. Atliktas įstaigos įsivertinimas (sritis – Parama ir 

pagalba šeimai), kuris atskleidė, kad 48 %  tėvų (iš 112 tyrime dalyvavusių) pageidautų dalyvauti 

šviečiamuosiuose renginiuose jiems aktualiomis temomis, 48 % tėvų iš karto informuotų Įstaigą,  

jei jų vaikas turėtų problemų mokykloje. Plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas. 16 įstaigos 

pedagogų (51 % iš 29 pedagogų) dalyvauja programos „eTwinning“ veikloje. Įgyvendinta 12 

projektų „eTwinning“ platformoje (2021 m. – 8 projektai). Aukščiausias įvertinimas – kokybės 

ženklelis suteiktas  9 pedagogams (2021 m. – 4 pedagogai). Bendradarbiauta su socialiais 

partneriais vykdant gerosios patirties sklaidą ugdymo ir sveikatinimo klausimais (3), kultūriniai ir 

sportiniai renginiai su ugdytiniais (4), kūrybinių darbų parodos (5) ir kt.; 

          – įgyvendinant antrojo tikslo bendruomenės lyderystės skatinimą, plėtojant ir formuojant 

sveikos ir aktyvios mokyklos idėjos sklaidą, ir įgyvendinimą – buvo plėtojama sveikatą 

stiprinančios mokyklos idėja prigimtiniams vaiko poreikiams tenkinti, telkiama įstaigos 

bendruomenė integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį Įstaigos gyvenimą. Įgyvendinta 13 

respublikinių, miesto ir įstaigos projektų, konkursų, akcijų, bendradarbiaujant su tėvais įgyvendinta 

11 sveikos gyvensenos projektų, organizuota 6 sveikatos saugojimo teminės savaitės, saugaus 

eismo mėnuo, 2 sporto šventės. Dalyvauta socialinės atsakomybės projekte „Sveikatiada“ (2 

pedagogai, 40 vaikų), Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Sveikata visus 

metus“ (2 pedagogai, 40 vaikų). Aktyviai dalyvauta Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 

projekte „Sveika mokykla“. Toliau tęsiamas įgyvendinimas Įstaigos sveikatos stiprinimo 

programos „Noriu, galiu ir turiu būti sveikas“, kurioje dalyvauja 100 % ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pedagogų. Vykdoma vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa 

„Zipio draugai“ (2 pedagogai, 39 vaikai), socialinių ir emocinių  įgūdžių lavinimo programa 

„Kimochi“ (2 pedagogai, 30 ugdytinių). Parengta ir publikuota 2 straipsniai Sveikatą stiprinančių 

mokyklų puslapio skiltyje „Geroji patirtis“. Bendradarbiaujant su tėvais dalyvauta RIUKKPA ir 

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“ (1 grupė, 

diplomas, taurė), „Trikrepšio festivalis 2022“, „Mažoji mylia“ (padėka), „Rieda ratai rateliukai“ 

(padėka), „Mano šeima bėga“ (padėka už aktyvų įstaigos dalyvavimą), „Solidarumo bėgimas“ 

(padėka už organizavimą ir dalyvavimą). 

2022 m. Įstaigos finansinė situacija buvo tokia: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. Eur) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

537300,00 537150,00 99,97  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

333700,00 333622,00 99,98  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

    

Pajamų išlaidos (SP) 107000,00 104477,00 97,64 Sumažėjus  vaikų 

lankomumui vasaros 

laikotarpiu, nebuvo 

surinktos planuotos lėšos 

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB; SB) 

    



Kitos lėšos (parama 

1,2 % GPM ir kt.) 

3495,00 959,00 27,44 Paramos lėšos kaupiamos 

priemonėms lauke įsigyti  

Iš viso 981495,00 976208,00 99,46  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2023 m sausio 1 d. 

1437,00 Išrašytos maisto produktų 

sąskaitos 2022 m. gruodžio 

27, 28, 29, 30 dienomis. 

Apmokėjimai  šiomis 

dienomis nebuvo vykdomi 

2022 metais Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos vykdė 3 patikrinimus: UAB 

„INSPEKTUM“ atliko įstaigoje vaikų žaidimų aikštelių patikrinimą pagal galiojančius Higienos 

normos HN131:2015 ir Lietuvos standarto LST EN1176 reikalavimus (2022-08-22 aktas Nr. 

P2717-91152-1-2022), Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos atliko periodinį patikrinimą, siekiant įvertinti objekto atitiktį Lietuvos higienos normos 

HN75:2016 reikalavimams (2022-12-01 aktas Nr. (3-12 15.3.2 M) PP-8220), Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrius atliko vertinimą, kaip sudaromos mokinių 

nelaimingų atsitikimų tyrimo komisijos darbo grupės ir organizuojamas jų darbas, registruojami ir 

vykdomi apskaitos teisės aktų reikalavimai. Tikrinusios institucijos pažeidimų nenustatė. 

2022 m. Įstaigoje liko neišspręstos vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: 

nepakankama pedagogų kompetencija, tenkinant specialiuosius vaikų poreikius, įveikiant 

psichologines ugdytinių problemas; didėjantis vaikų su specialiaisiais poreikiais skaičius grupėse; 

informacinių technologijų trūkumas (seni kompiuteriai, spausdintuvai ir kt.). 

        Planuodama 2023 m. veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl veiklos prioritetų: švietimo 

turinio integralumo užtikrinimas, teikiant veiksmingą pagalbą įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams 

ir besimokančios bendruomenės kūrimas, skatinant savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų 

lyderystės darną. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai 2022 m. metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys  Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo 

rodikliai  

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Siekti vaikų 

pasiekimų pažangos, 

tobulinant pedagogų ir 

tėvų partnerystę 

Tėvai jaučia 

atsakomybę 

dalyvauti vaiko 

pasiekimų ir 

pažangos vertinime 

(individualūs 

pokalbiai, anketos 

tėvams, diskusijos, 

vaiko pasiekimų 

aplanko pildymas), 

vykdomas glaudus 

pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas 

1. 30 % tėvų 

aktyviai dalyvauja 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinime 

iki 2022-12-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 2022 metų spalio mėn. 

parengta anketa ir atlikta  

apklausa ,,Tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimas vertinant 

vaiko pasiekimus ir 

pažangą“. Tyrime dalyvavo    

64 % tėvų (126 tėvai iš 197 

įstaigą lankančių vaikų). 

1.2. Apklausos rezultatai 

parodė, kad 45,59 % tėvų 

aktyviai dalyvauja savo 

vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimo procese (pildo 

vadovų ir mokytojų 

paruoštas anketas, kartu su 

mokytojais mokslo metų 

pradžioje ir mokslo metų 



 

 

 

2. 20 %  tėvų 

įsijungia į ugdymo 

organizavimą, 

organizuodami 

veiklas vaikams iki 

2022-12-30. 

 

 

 

 

 

3. 2 kartus per 

metus organizuoti 

individualūs 

susitikimai su 

tėvais aptariant 

vaikų pasiekimus ir 

pažangą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pabaigoje analizuoja vaiko 

gebėjimus ir aptaria vaiko 

pažangą, šeimos lūkesčius). 

2.1. Atliktas stebėjimas 

parodė, kad per 2022 metus 

apie 24 % tėvų  dalyvavo 

ugdymo procese, patys 

organizuodami veiklas, 

susijusias su jų profesijomis 

(supažindinimas su 

bitininko, muzikanto, virėjo, 

kepėjo,  policininko, 

odontologo darbais, 

sodininkyste ir kt.).  

3.1. 2022 m. gegužės ir 

spalio, lapkričio mėn. 

vykdyti individualūs 

susitikimai su tėvais 

aptariant vaiko pasiekimus 

ir pažangą.  

3.2. Per 2022 metus suteikta 

64 individualios 

konsultacijas tėvams. 

Aptarta vaikų su spec. 

poreikiais pasiekimai ir 

pažanga, inicijuota 8 

vaikams pritaikytų 

programų rengimas ir 

vykdyta  pažangos 

refleksija. 

3.3. 2022 m. gegužės 18 d. 

organizuotas pasitarimas su 

Tėvų taryba. Diskutuota  

tėvų galimybės aktyviau 

dalyvauti vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo procese. 

3.4. Inicijuotas vaiko 

pasiekimų ir pažangos 

klausimo aptarimas 

metodiniame pasitarime 

2022 m. gegužės 9 d.  

1.2. Efektyvinti 

mokytojų skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijas 

Skaitmeninės 

ugdymo priemonės, 

programos 

paįvairina, papildo 

ir užtikrina 

kokybišką ugdymo 

programos 

įsisavinimą ir vaiko 

1. Organizuotas 

kryptingas 75 %  

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas (ne 

mažiau kaip 2 

dienos skirtos 

skaitmeninio 

raštingumo 

1.1. Vykdyti kryptingi 

kvalifikacijos tobulinimo 

mokymai skaitmeninio 

raštingumo srityje (sudaryta 

sutartis su VšĮ „Gyvenimo 

universitetas LT“, kurios 

platformoje pedagogas jam 

patogiu laiku ir tempu gali 

klausyti ir mokytis 



individualią 

pažangą  

kompetencijų 

tobulinimui) iki 

2022-12-30. 

 

 

 

2. 80 % 

pedagoginių 

darbuotojų taiko 

skaitmenines 

mokomąsias 

programas ugdymo 

procese iki 2022-

12-30. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Iki 2022-12-30 20 

% pedagogų vykdo 

sklaidą Įstaigoje 

kompiuterinio 

raštingumo srityje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skaitmeninio raštingumo). 

Atlikta refleksija parodė, 

kad  96 % pedagogų skyrė 

daugiau nei 2 dienas 

skaitmeninio raštingumo 

tobulinimui. 

2.1. Vykdytas pedagogų 

motyvavimas  tiesioginiame 

savo darbe taikyti  

mokomąsias skaitmenines 

programas.  84 % pedagogų  

ugdymą moderuoja 

interaktyvaus ekrano, 

interaktyvių grindų pagalba, 

mokomąją medžiagą 

pristato programose 

„Padlet“,  „Canva“, 

„Flippity“, „Genial“,  „Book 

Creator“, „Jigsawplanet“,  

„PowerPoint“, „Office 

Excel“, „Curiscope Virtual-

tee“ ir kt. 

3.1. Vykdyta sklaida (24 % ) 

pedagogų kompiuterinio 

raštingumo srityje, siekta 

ugdymo turinio kaitos ir 

darbo kokybės. Tuo tikslu 

sudarytos sąlygos mokytojų 

mentorystei, skatinamas 

formalus ir neformalus 

mokytojų 

bendradarbiavimas, 

inicijuota   kolegialūs 

mokymai, metodinės dienos 

įstaigoje ir su socialiniais 

partneriais (2022-02-17, 

2022-02-24,  2022-03-23, 

2022-03-29, 2022-04-26, 

2022-10-24). 

3.2. Pedagogų sklaida 

vykdyta įstaigos metodinių 

pasitarimų metu (2022-04-

28, 2022-09-26)  

1.3. Siekti, kad Įstaiga 

būtų įtraukta į 

Nacionalinį aktyvių 

mokyklų tinklą   

Padidėjęs Įstaigos 

bendruomenės 

fizinis aktyvumas. 

Kuriama fiziniam 

aktyvumui palanki 

lopšelio-darželio 

aplinka, 

1. Parengta Įstaigos 

fizinio aktyvumo 

skatinimo veiklos 

įsivertinimo 

ataskaita iki 2022-

06-30. 

1.1. Parengta lopšelio-

darželio „Klevelis“ fizinio 

aktyvumo skatinimo veiklos 

įsivertinimo ataskaita, kuriai 

pritarta 2022 m. vasario 22 

d. Įstaigos tarybos posėdyje. 



integruojant fizinį 

aktyvumą į kasdienį 

įstaigos gyvenimą  

2. Papildyta lauko 

erdvė naujomis 

fizinį aktyvumą 

skatinančiomis 

priemonėmis (2 

priemonės) iki 

2022-12-30. 

 

 

 

3. 2022 metais 

vaikų sveikatai 

gerinti ir fiziniam 

aktyvumui stiprinti 

kiekviena grupė 

kasdien skiria ne 

mažau kaip 2 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 2022 m. lauko erdvės 

papildytos naujomis fizinį 

aktyvumą skatinančiomis 

priemonėmis: futbolo vartai 

(2 vnt.), futbolo ir krepšinio 

kamuoliai (5 vnt.), jogos 

kilimėliai (22 vnt.), garso 

kolonėlė (1 vnt.), 

gimnastikos čiužiniai (2 

vnt.). 

3.1. Vykdytos  diskusijos su 

mokytojais, vaikų sveikatos 

gerinimo ir fizinio 

aktyvumo stiprinimo 

klausimais Mokytojų 

tarybos posėdžių metu 2022 

m. balandžio 25 d. 

protokolas Nr. V4-2, 2022 

m. rugsėjo 26 d. protokolas 

Nr. V4-4.  

3.2. Sudaryta aktyviai 

veikianti sveikatos 

saugojimo ir fizinio 

aktyvumo darbo grupė, 

paskirtas atsakingas asmuo 

už fizinio aktyvumo 

skatinimą lopšelyje-

darželyje (2022-09-10 

direktoriaus įsakymas Nr. 

V1-122). 

3.3. Vykdytas 

konsultavimas darbo grupės,  

rengiant lopšelio-darželio 

„Klevelis“  2022-2027 metų 

fizinio aktyvumo skatinimo 

planą, kuriam pritarta 

Įstaigos tarybos 2022 m. 

vasario 22 d. protokolo Nr. 

V16-2. Plane  numatyta, kad  

kiekvieną dieną  vaikai 

užsiima fizine veikla ne 

mažiau kaip 2 val.: fizinio 

lavinimo užsiėmimai 2 

kartus per savaitę kiekvienai 

grupei,  rytinės mankštos, 

judrieji žaidimai, estafetės, 

sportinės pramogos,  

varžybos, ugdymo proceso 

metu daromos pertraukėlės 

atliekant pirštukų ir akių 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2022 m. Įstaiga 

dalyvavo fizinį 

aktyvumą 

skatinančiuose 4 

projektuose šalyje ir 

3 projektuose 

mieste ar Įstaigoje.  

Projektuose 

dalyvauja 30 % 

Įstaigos pedagogų ir 

40 % ugdytinių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Iki 2022-12-31 

parengti ir 

įgyvendinti fizinį 

aktyvumą 

skatinantys 2 

projektai šalyje ir 2 

įstaigoje ar mieste, 

kuriuose dalyvauja 

30 % pedagogų. 

 

 

mankšteles, įvairūs šokių 

judesiai, netradicinės 

veiklos, kurias veda 

skirtingų sporto šakų 

specialistai, žaidimai, 

pasivaikščiojimai lauke ir 

kt.   

3.4. Organizuotas Tėvų 

tarybos posėdis 2022 m. 

spalio 17 d. Pristatytas 

lopšelio-darželio „Klevelis“  

2022-2027 metų fizinio 

aktyvumo skatinimo planas. 

4.1. Vykdytas Įstaigos 

pedagogų motyvavimas 

dalyvauti fizinį aktyvumą 

skatinančiuose projektuose. 

Dalyvauta: 1 tarptautiniame 

projekte  „Lietuvos 

nykštukų bėgynės“; 4 

projektuose šalyje 

„Olimpizmas“ 

„Sveikatiada“, „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“, ,,Mažoji 

mylia“, „Kamuoliuką aš 

turiu“; 6 projektuose mieste 

„Mano šeima bėga“, 

„Klaipėdieti, greičiau, 

aukščiau, tvirčiau“, „Šeimų 

sporto šventė“, „Mažųjų 

vilties bėgimas“, 

„Judriausias darželis“, 

„Integruota fizinė veikla 

vaikų darželyje“;  

4.2. Atlikta analizė 

atskleidė, kad 

įgyvendintuose projektuose 

dalyvavo daugiau nei 54 % 

pedagogų ir 62 % ugdytinių. 

5.1. Parengta ir įgyvendinta: 

1 tarptautinis projektas „104 

maži žingsneliai Lietuvai“ 

(projektas pateko tarp 10 

geriausių tarptautinių 

„eTwinning“ projektų, 

įgyvendintų 2022 m.), 4 

projektai šalyje „Skaičiuoju 

ir sportuoju“, „Sveikata 

visus metus“ „Kad pėdutės 

būtų sveikos“, „Rieda ratai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Įstaiga įtraukta į 

Nacionalinį aktyvių 

mokyklų tinklą iki 

2022-12-30 

 

 

 

 

rateliukai“, 5 projektai 

įstaigoje „Grūdinimas 

darželyje“, „Sportuojame 

prie jūros“, „Trikrepšio 

festivalis“, „Futboliuko 

Kalėdos“, „Sportuojantis 

koridorius“. 

5.2. Atlikta metų veiklos 

analizė parodė, kad  

pagerėjo pedagogų 

kompetencija, patobulėjo 

skaitmeninis raštingumas, 

išaugo pasitikėjimas ir 

pasididžiavimas savo 

gebėjimais, prasiplėtė 

bendradarbiavimo 

galimybės. Galima teigti, 

kad daugiau nei 60 % 

pedagogų aktyviai 

dalyvauja skleidžiant fizinio 

aktyvumo idėją Įstaigoje ir 

už jos ribų. 

6.1. Nacionalinio sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo 

ir aktyvių mokyklų veiklos 

koordinavimo komisijos 

sprendimu, 2022 m. gegužės 

12 d. Įstaiga pripažinta 

aktyvia mokykla – tai visos 

įstaigos bendruomenės 

veiklos rezultatas. 

 

 


