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PATVIRTINTA
Elektrenq savivaldybes tarybos

2021m. gegvLds26 d.
sprendimu Nr.

ELEKTRENU IOPSELIS-DARZELIS,,PASAKA"

2020 METU VETKLOS ATASKAITA
2021 m. balandZio 30 d.
Elektrenai

METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS
Elektrenq savivaldybes Elektrenq lopSelis-darZelis ,,Pasaka" 2020 metais
igyvendino
strateginio plano ir metinio veiklos plano numatytas kryptis ir pateike pasiektus rezultatus. Elektrenq
lopSeli-darZeli,,Pasaka" 2020 metais lanke 231 vaikas.
Strateginis tikslas:
Siekti kokybiSko ir inovatyvaus ugdymo(si), kuriant modemi4, saugi4, esteti5k4 aplink4.
Tobulinti ugdymo turini, atnaujinant,, individualizuojant, pagal kiekvieno-vaiko
pasiekimus, galias ir poreikius.
Siekti nuolatinio pedagogq profesinio tobulejimo, dalijantis geryladarbo patirtimi.

1.
2.

3.
4.

Atnaujinti materialing bazg, ultikrinti higienos normq

atitinkandi4 ugdymo(si)aplink4.

ii

saugumo ieikalavimus

Organizuotas tikslingas ugdymo planavimas, ugdomojo proceso turinys buvo
organizuojamas, atsiZvelgiant i kiekvieno vaiko poreikius, pasiekimus, kuriant kiekvieno vaiko
individualum4 atitinkandias ugdymo ir ugdymosi situaciSas bei aplinkas, parenkant tinkamas
priemones. Buvo siekiama individualiq vaiko ugdymo(si) gebejimr+,- sistemingai
vertinant vaiko
pasiekimus, itraukiant vaik4 i prasming4 paZinimo, tyrinejimq Uii turyUos proces4,
skatinant vaiko
iniciatyvum4, pasitikejim4 savimi, savirai5k4. Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimai
buvo
vertinami vadovaujantis Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq aprasu, du kartus per
metus (spalio
ir geguZes menesiai
informacijos kaupim
ugdytinis nuolat steb
su vaiku. Vertinant

ugdymas buvo v
PrieSmokyklinio am

Viber programelemis, elektroniniu pa5tu, telefonu
,,Pasakeliq" grupes mokytoja bendravo su va
programelg. Siekiant glaudesnio bendradarbiavi

savivaldybes sveikatos biuro akcijoje
,,BUk saugu
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Organizuoti renginiai skirti Lietuvos Nepriklausomybei pamineti: koncertas ,,Kai m[sq Sirdys plaka
vienu ritmu", viktorina ,,Mes maLieji piemenukai", surengta vaikq piesiniq paroda ,,Mano miestas

Elekhenai".

-

ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Elektrenq vie5ojoje
bibliotekoje surengta vaikq darbq paroda,,Lietuvos didvyriai", Elektrenq SPC paroda,,Karlygiai".
Buvo nuolat skatinama pedagogq iniciatyvi veikla, tobulejimas. Vykdyta gerosios patirties
sklaida. [staigos pedagoges dalinosi ger41a patirtimi su Elektrenq savivaldybes pedagogemis,
,,Pasakeliq" grupeje pravesta atvira veikla ,,Duonele ant m0sq stalo". Visq grupiq ugdytiniai dalyvavo
respublikiniame projekte ,,Sveikas kaip ridikas", tarptautiniame projekte ,,Zmogaus dovana Lemei"
(del karantino ne visuose etapuose), ,,Pasakeliq" grupes pedagoges kartu su ugdytiniais dalyvavo
respublikiniame projekte ,,Atrandu, groZiuosi ir tyrinOju", ,,Nyk5tukq" ir ,,Kadiukq" projekte
,,Gyvoji Zeme. Gyvrlnai mtsq mokytojai". ,,Pasakdliq" grupes ugdytiniai sekmingai ulbaige
tarptautini projekt4 ,,Pasakyk pasauliui labas". ,,Sauludiq" grupes pedagoges su ugdytiniais vykde
grupes veiklos projekt4 ,,Advento kalendorius", ,,BoruZeliq" grupes pedagoges - veikds projekt4
,,Palinimo, tyrinejimo ir atradimq savaite".
Grupese buvo organizuojamos veiklos pagal grupiq sveikatingumo programas. ,,Me5kudiq"
grupeje -,,Plok5diapedystesprofilaktika=',,,Drugeliq' grupeje -,,Sveikos akytes",,Nyk5tukq" grupeje
- ,,Miisq maZydiq Svarios rankytOs", ,,Sauludiq" grupeje - ,,Judrioji dieneld", ,,BoruZeliq" grupeje ,,Mank5ta, sportas ir Svara, mflsq sveikata".
Bendradarbiaujant su Elektrenq VSB specialiste, buvo organizuojamos sveikatingumo
veiklos grupese: ,,Drugeliq" grupeje - ,,Sveikatos lekSte", ,,Valgau sveikai jaudiuosi gerai",
,,Saldint4 gerim4 keidiu i vandeni", ,,I5girsk mane", ,,Gripui ne", ,,Pavojus buityje", ,,Mikrobai",
,,Vitaminai darZovese ir vaisiuose", ,,Sveiki dantukai", ,,Saugok sveikat4 gerk kvapni1 arbatq".
Pravesta visuotine mank5ta saleje ,,Gripui ne, ne, ne".
fsijungeme ir i ilgalaikg sveikos gyvensenos programg ,,Sveikatiada", kuri suteikia vaikams
Ziniq ir praktiniq igiidZiq apie sveikat4, mitybQ ir fizini aktyvum4. Rugsejo menesi priemem iS5uki ir
organizavome veiklas: ,,Pusrydiai madingi", ,,Linksmoji pertrauka", ,lJLkandLit4 fiesta...
,,Ramuneliq" grupes vaikai iSmoko ir nufilmavo Soki ,,Linksmoji pertrauka"
Organizuotos edukacines ekskursijos: priesmokyklines,,Drugeliq" grupes ugdytiniai
vaLiavo i Vievio malun4, kur dalyvavo edukacineje-paZintineje veikloje ,,Meduoliq kepimas ir
puo5imas", ,,Pasakeliq" grupds ugdytiniai i KaiSiadoriq rajone esandi4 sodyb4,,Vejrl feja", edukacij4
,,Baltq raStai".
Lop5elio-darLelio ugdytiniai dalyvavo respublikiniuose konkursuose ir parodose: parodoje
,,Tuk-tuk Sirdele", priesmokyklines ,,Drugeliq" grupes vaikai konkurse ,,Barbora Radvilaite ir
Zygimantas Augustas", ,,Laisvd mano akimis", ,kaledinis atvirukas
d.-.rys vieniSam..,
publikiniame plenere "Rudens mozaika 2020. (ia
raidg" ft ,,1ibintt4 Sviesoje". ,,pasakeliq., grupds
0 Europos kalbq Zenklo" konkurse ir Facebook
paskyroje publikos simpatijq konkurse uZeme I viet4.
Buvo suorganizuotos ,,Atsisveikinimo su eglute", UZgaveniq ,,ZiemaLiema,bek iS kiemo,.
Sventes. Prie5mokyklines grupes ,,Drugeliai", ,,Zimltkai", ,,KiSkudiai" surenge i5leistuviq Sventes.
Naujus mokslo metus lop5elis-darZelis pradejo Rugsejo l-osios Svente ,,Labas", kuri4 organizavo
goges u,gdytinius kviete i ,,Rudens:,
ziaintLL
Sventes'
parod4. Del ivesto karantino, Kaledq rytmedius
kiekviena
ParaSytas projektas ,,Teigiamos emocijos" Elektrenq savivaldybes sveikatos fondo le5oms gauti.
Projektui skirta 1035 eurai. Baigiamas ikurti reraksacijos kambarys.
ektyving mokytoiq atestacijos program4, atestuotos dvi
Sustiprinti rySiai

-

-

-

kiekviena
b

i
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ikimokvkrinio ir

Dalyvavome Elektrenq savivaldybes organizuojamuose seminaruose. pedagoges
i5klause
,,Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursus,..
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Dauguma pedagogiq kele kvalifikacij4 nuotoliniuose Pedagogas.lt seminaruose. Dalyvavome
,,sveikatos Zelmendliai" asociacijos organizuotuose seminaruose. Bendradarbiavome su Klaipedos
lop5eliu - darZeliu ,,Syyturelis" - dalyvavome pieiiniq konkurse ,,Trispalvg tau padovanosiu"
Vykdyta Vaiko geroves komisijos veikla (VGK). 202Q m. VGK pravede 6 posedZius. Buvo
ie5koma ivairiq bUdq specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikq integravimosi galimybiq gerinimui ir jq
poreikiq tenkinimui, ugdymo programq rengimui ir pritaikymui pagal vaikq nustatytus sutrikimus.
Per 2020 m. darLelyje buvo ugdomi 44 kalbos sutrikimq ir specialiqjq ugdymosi poreikiq
turintys vaikai. I5 jq 7 vaikams nustatyti mokymosi sunkumai del suletejusios raidos.
'Stiprindami ir pletodami vaikq sveikatos gerinimo veiklq, dalyvavome programose: ,,Vaisiq
vartojimo skatinimas mokyklose" ir ,,Pienas vaikams". Siq programq igyvendinimas padeda vaikq
taisyklingos mitybos iprodiq formavimui, kurie yra vieni svarbiausiq veiksniq, uZtikrinandiq Zmogaus
sveikat4.
i5sami informacija apie darZelio veikl4 internetineje'svetaineje
Skelbiama viesa
www. elektrenupasaka. lt.

ir

III. MOKYKLOS VEIKLOS PLANAVIMAS IR IGWE,NDINIMAS
Mokyklos veikla igyvendinamapagal mokyklos strategini plan4 ir metines veiklos planavim4.
2020 metais vadovavomes 2019 - 2021 metq strateginiu veiklos planu, pritartu Elektrenq
savivaldybes administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. isakymu Nr. 03V-26. Strateginiam
veiklos planui igyvendinti parengtas metinis 2020 metams veiklos planas. Jam parengti Elektrenq
lop5elio-darZelio ,,Pasaka" direktoriaus isakymu buvo sudaryta darbo grupe. Rengiant metini 2020
metams veiklos plan4 dalyvavo mokyklos bendruomene. Planui pritarta mokyklos tarybos
susirinkime. Metinis veiklos planas suderintas su Elektrenq savivaldybes administracijos Svietimo,
kulttiros ir sporto skyriaus vedeju ir patvirtintas Elektrenq lopSelio-darZelio ,,Pasaka" direktoriaus
2020-03 -20 isakymu Nr. 1 V-3 0.

IV. UGDYMO TURINIO VADYBA

ir

2020 metais organizuoti trys pedagogq tarybos ir devyni ikimokyklinio
priesmokyklinio
ugdymo pedagogq metodines grupes posedZiai. Ugdymo procesas ir pasiekimai aptariami pedagogq
tarybos ir Vaiko geroves komisijos posedZiuose. PosedZiq metu priimti nutarimai skatina pedagogus
aktyviai teikti informacij4 tevams apie vaiko pasiekimus, darom4 paZang1.Integruoti specialiqjq
ugdymosi poreikiq mokiniai dirbo pagal pritaikytas ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo

programas. Pagal 2020 m. prieZitiros plan4, buvo vykdoma ugdomojo proceso stebesena;
ikimokykliniq ir prie5mokykliniq grupiq dienynq, ilgalaikiq, trumpalaikiq grupiq planq ir kitos
dokumentacij os tvarkymo patikra.
Stebetos pedagogq veiklos visais aspektais: mokytojq savirai5kos, mokejimo mokyis, savikontroles,
savireguliacijos ir pedagogo poZiiiris i kasdienines veiklos planavim4 igyvendinant ugdymo turini, o
taip pat ugdyiniq iniciatyvq palaikymas, kflrybiSkumo skatinimas, emocine rai5ka ir gebejimas j4
valdyti. PrieZiiiros aptarimas vyksta metodiniuose pasitarimuose.
V. EDUKACINIU APLINKU KURIMAS IR TOBULINIMAS
Mokykla kiekvienais metais turtina aplink4. 2020 metais veikla vykdyta 12 ugdytiniq grupiq.
I5 tevq atlyginimo uZ ugdymo s4lygq turtinim4 pagal Elektrenq lop5elio-darZelio ,Basaka,.
direktoriaus 2016-10-06 isakymu Nr. 1V-88 patvirtint4 Tevq atlyginimo uZ ugdymo s4lygq turtinim4
vaikq, ugdomq pagal ikimokykling ugdymo program4, lesq panaudojimo tvarkor upiui4,
isigyta
prekiq, ilgalaikio materialiojo turto. UZ ugdymo lesas pirkta kanceliarines preke.,

"gOi-o
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priemones, plan5etiniai kompiuteriai, irengta vaikq Zaidimo aik5tele. Apie 30 proc. ugdymo lesq
bkirta aplinkai gerinti: nupirkta diuZinukai, mesmale, sanitarines, higienines preker, r-ulkur okinis
inventorius
I5 atlyginimo mokejimo uZ tevq pageidavimu teikiamas papildomas neformaliojo Svietimo
mokytojo paslaugas ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikams, moketas darbo uZmokestis
neformaliojo Svietimo mokytojui, pirkta medZiagos vaikq Zaidimo aikSteles irengimui.
Mokymo le5os ugdymo priemonems ir spaudiniams isigyti panaudojamos vadovaujantis LRV 2018
m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 ,,Del mokymo le5q apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo
tvarkos apraSo patvirtinimo". Mokymo le5os 2020 metais panaudotos darbuotojq kvalifrkacijai kelti,
ugdytiniq palintineiveiklai, ugdymo priemonems, Zaislams, planSetiniams kompiuteriams isigyti (15
vnt.), taip pat isigyta interaktyvusis ekanas bei mokomosios programeles vaikams ,,Ziburelis.lt"
naudojamos internetu.
I5 savivaldybes le5q isigyta ivairios Mokyklos veiklai vykdyti reikalingos sanitarines,
higienines prekes, nupirkta lapq plstuvas, reikalingas Zaidimq aik5teles ir kiemo prie1itlrai,bei kitas
smulkus iikinis inventorius, atliktas vienos i5 keturiq laiptines remontas.
2020 m. vykdyta projektas ,,Relaksacijos kambarys teigiamos emocijos". IJI gautas
proj ektines le5as nupirkta inventorius relaksacij os kambariui irengti.
Pedagogai uZ iniciatyv4 ir ugdytiniq teveliai ti.param1ir pagalb4 skatinti pagyrimais ir padekos
ra5tais.

-

vr. DARBUOTOJU KOMPETENCIJoS rn kv.q.LrFIKACIJoS ToBULINIMAS
Sudarytos s4lygas darbuotojams tobulinti kompetencijas ir kelti kvalifikacij4. Inicijuotas
pedagogq kompetencijq tobulinim4 ugdymo srityje, komandinio darbo skatinimo, emocines bei
fizines sveikatos stiprinimo klausimais.
2020 metais seminaruose/kvalifikacijos tobulinimo kursuose, konferencijose, forumuose dalyvavo: I
darbuotojas pedagogq kurybos parodoje ,,Jauku, ramu ir kvepia laukimu"; 7 darbuotojai atviroje veikloje
,,Duonele ant m[sq stalo"; 9 darbuotojai ,,specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos
kvalifikacijos tobulinimo kursuose"; 9 darbuotojai ,,Mokyojq padejejq vaidmuo bendrojo ugdymo
grupeje dirbant su ypatingu vaiku";l0 darbuotojq virtualioje konferencijoje ,,Nuotolinio-darbo
patirtys ikimokykliniame
priesmokykliniame ugdyme";
darbuotojai ,,Konsultacija
ikimokyklinio, priesmokyklinio irpradinio ugdymo pedagogams, techniniampersonalui apie Googie
irankiq naudojim4: Google forms, Google diskas ir kiti irankiai, Zoom programos nu,rdoii-ur.{ 2
darbuotojai ,, Asmens duomenq apsauga Svietimo istaigose. DaZniausiai daromos klaidos ir praktiniai
aspektai po dvejq metq BDAR igyvendinimo"; 3 darbuotojai ,,STEM pritaikomumas ikimokyklinio
ugdymo istaigose stiprinant vaikq fizing ir emocing sveikat4"; 2 darbuotojai
lvykde tarpiauting
draugai"
4
darbuotojai
respublikineje
,,Zipio
4
;
kimokykliniame amZiuj e sekme, geroj i patirtis..;
plano rengimas, verdiq skaidiavimas, ataskaitq
pildymo baigiamiej i darbai".
Mokykla priklauso sveikat4 stiprinandiq mokyklq asociacijai ,,sveikatos Zelmeneliai,., mokyklos pedagogai dalyvauja asociacijos organizuojamuose seminaruose ir kituose renginiuose.
Dauguma pedago giq kele kvalifikacrj E nuotoliniuose www.pedago sas. lt seminaruo se.

ir
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VII. TURTO ADMINISTRAVIMAS IR VALDYMAS
Mokyklos turto inventorizacijai atlikti Elektrenq lopSelio-dprZelio
,,pasaka.. direktoriaus
2020-10-21 isakymas Nr.lV-52 su velesniais pakeitimais- sudaryta inventorizacijos
komisija.
Vadovaujantis atlikta inventorizacija, apraSuose nurodyta fakti5kal rasto turto
suma - atitinka"
tr[kumq nenustat;rta.

)
2020 m. Mokyklai skirtq asignavimq pagrinding dali (valstybes biudZeto apie 98 proc.,
'savivaldybes
biudZeto apie 85 proc.) sudare darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos.
Likusi dalis buvo ski4a apmoketi uZ komunalines paslaugas, tikini inventoriq, sanitarines, higienines,
rlkines prekes, maisto produktus, mokymo priemones, kvalifikacij4 bei kitq paslaugq s4naudas,
atliktas vienos laiptines remontas, taip pat isigyta ilgalaikis materialusis turtas.
2020 m. isigyta ilgalaikio materialiojo turto uL 6413,38 Eur: i5 valstybes biudZeto le5q
isigy.tas interaktyvusis ekranas, o i5 surinkto atlyginimo uZ vaikq i5laikym4 irengta vaikq Zaidimo
aik5tele ir nupirkta mesmale.
2020 m. gruodZio 3l d. su darbuotojais buvo pilnai atsiskaityta, sumokdtas gyventojq pajamq
mokestis, socialinio draudimo imokos. 2020 m. baigti isiskolinus uL, gruodlio mdn. paslaugas
(komunalines paslaugos, Sildymas), maisto prekes.
Mokyklai pervesta 2 proc. gyventojrl pajamrl mokestis, kuris 2020 m. nepanaudotas.

Mokyklos biudZeto programos rengiamos

ir

igyvendinamos laiku, nuolat ruoSiamos
ataskaitos, vykdoma
informacija apie Mokyklos lesq naudojim4
Elektrenq savivaldybes administracijos Finansq ir strateginio planavimo skyriui, mokyklos tarybai,
leSq naudojimo kontrole bei teikiama

bendruomenei, visuomenei.

vlrr. MOI(YKLOS

VETKLOS KOKYBES ISTVERTINIMO ORGANIZAVTMAS rR

REZULTATAI

Atliktas platusis istaigos veiklos kokybes isivertinimas.202l m. sausio 11-15 d. istaigos
pedagogai buvo pakviesti anonimi5kai uZpildyti interneto svetaineje www.apklausa.lt parengt4
anket4 ir lvertinti 6 istaigos veiklos sritis ir jas sudarandius 19 rodikliq. [sivertinimo grupe suktre
elektroning apklaus4, seke anketq atlikimo eig4, bei apibendrino gautus duomenis. Atliekant istaigos
plafldi vidaus audit4, dalyvavo 21 respondentas. Gauti rczlltatai buvo aptarti ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo mokytojq metodines grupes posedyje (2020-12-08 protokolas Nr.lP- 10 ).
Remiantis surinktais duomenimis parengtas aplinkos ivertinimas SSGG.
Stiprybes: ugdymo proceso organizavimas, ugdymo organizavimo kokybe. Dalyvavimas
ivairiuose respublikiniuose ir savivaldybes renginiuose:projektuose, konkursuose, parodose. Didelis
demesys skiriamas inovacijq diegimui, modernios aplinkos kiirimui. Atnaujintas, Siuolaiki5kas
darZelio fasadas.
Silpnybes: tr[ksta Svietimo pagalbos specialistq (logopedo, psichologo, socialinio
pedagogo). MaZas neformalaus ugdymo pasirinkimas. Pasyvus tevq dalyvavimas
istaigos veiklos
procese. Silpnas pedagogq tarpusavio komunikavimas, bendradarbiavimas darbo grupese.
Nepakankamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, kitomis savivaldybes Svietimo
istaigomis. Mikroklimatas. Zmones, kurie daug metq dirbo patiriant psichologini imurt4, negali
pilnavertiSkai nei dirbti, nei kurti, nei tiesiog funkcionuoti.
Galimybes: pereiti prie elektroninio dienyno, kuris paspartins ir palengvins informacijos
prieinamum4 pedagogams ir tevams. Turtinti ir atnaujinti vidaus ir i5ores aplink4. Aktyvesnis
dalyvavimas projektuose, kelti kvalifikacij4, bendrauti su kitais savivaldybes darZeliais, dalintis
get41a darbo patirtimi. Bendravimas su socialiniais partneriais, ieskojimas naujq. Gerinti
istaigos
mikroklimat4. Naujq informaciniq technologijq isigijimas, IKT diegimas ugdymo procese.
Grdsmes: bendruomenes. pasyvumas. Dideja vaikq su raidos ir elgesio sutrikimais. Kitq
konkurencija.
Siuo metu didele gresme - pr ndemija. Perdeti ugdytiniqlevq l[kesdiai. Trfiksta
istaigq
pagalbos vaikui specialistq.
2020-2021 m. m. giluminiam auditui pasirinktas 2 veiklos rodiklio ,,Vaiko ugdymas ir
ugdymasis" pagalbinis rodiklis 2.4. Seimos ir mokyklos bendradarbiaiyimas ugdymo procese.
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IX. MOKINIU ruGDYTINIU) PASIEKIMAI
Vaikq pasiekimq ir paLangos vertinimas ikimokyklinio amZiaus grupese atliekamas pagal
a5tuoniolika vaiko ugdymo(si) sridig, vadovaujantis kiekvienos srities i5skirta esmine nuostata ir
esminiu gebejimu, kuriuos vaikas turetq igyti iki 5-6 metq, t. y. per vis4 ikimokyklinio ugdymo(si)
laikotarpi. Prie5mokyklinio amZiaus grupese vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimas atliekamas
vadovaujantis prie5mokyklinio ugdymo bendr4ja progrcma, pagal kompetencijas.
Vaiko ugdymo(si) paZangos vertinim4 atlieka tevai, grupes pedagogai, vaikai. Vertinime
gali dalyvauti ir kiti pedagogai bei specialistai: meninio ugdymo mokytojas, logopedas, psichologas,
socialinis pedagogas

Tevai vertina vaiko ,,arlgim4" grupeje, pedagogai vertina kiekvieno vaiko pasiekimus,
palangq, vaikai isivertina savo pokydius (kiek aS paaugau? k4 aS galiu?).
Mokykloje ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymo(si) pasiekimai Zymimi ,,Vaiko aplanke",
prie5mokyklinio amZiaus vaikq paZangos ir pasiekimai fiksuojami ,,Vaiko pasiekimq aplanke" (OPA
PA priemoniq komplektas). Grupes vaikq padarylapaLanga atsispindi diagramq lape, kurias pildo
aukletojos du kartus metuose.
Tevai apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus supaZindinami individualiai, pokalbiq metu
(nuolat, metq eigoje). Apibendrinta informacija apie grupes ugdymo(si) pasiekimus teikiama 2 kartus
metuose grupiq susirinkimq metu gruodZio ir geguZes menesiais.
X. ATLIKTI KONTROLIUOJANdIV INSTITUCIJU PATIKRINIMAI
Mokykl4 tikrino:
- 2020-01-13 Elektrenq savivaldybes administracijos Svietimo, kulturos ir sporto skyriaus
vyriausioj i specialiste Janina Kieliene tikino ugdytiniq lankomum4;
- Elektrenq VMVT: 2020-06-03 Vie5ojo maitinimo imones patikrinimo aktas Nr. 69VMIP394. Esminiq teises aktq paZeidimq nenustatyta, poveikio priemones netaikytos;
- Nacionalinis visuomenes sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamento Trakq skyrius 2020-10-27 patikrinimo aktas Nr. ( 10-25 15.3.2) PA -3336. Kontroles
metu OVS IR HN 75:2016 paZeidimq nenustatyta.
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