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UTENOS R. SUDEIKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

                 Pagrindinė centro paskirtis – universalus daugiafunkcis centras, kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo įstaiga darželis. Centre 

vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos. Taip pat 

rengiamos ir įgyvendinamos vaikų vasaros poilsio bei edukacines programas, sportinė, sociokultūrinė veiklos. 

Programa. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa. 

Tikslas. Aktyvios, draugiškos, socialiai saugios, veiklios ir kultūringos bendruomenės kūrimas, organizuojant bendruomenės poreikius ir  

gebėjimus atitinkančias veiklas.    

                 2019 metais Centras, įgyvendindamas tikslą ir uždavinius,  vykdė veiklas, orientuotas į neformalųjį švietimą, laisvalaikio užimtumo, 

poilsio, vaikų stovyklų organizavimą, sociokultūrinės bendruomenės veiklos stiprinimą.              

1. Uždavinys. Aktyvaus, kūrybingo, socialiai saugaus, bendraujančio vaiko ugdymas, kuriant naujas edukacines erdves ir programas 

sėkmingam, patirtiniam ikimokyklinio ugdymo  bei  neformaliojo švietimo programų  įgyvendinimui. 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Planuota reikšmė Faktinė reikšmė Atsakingi 

vykdytojai 

(pareigos, vardas, 

pavardė) 

Asignavimai 

(Eur.), 

ištekliai 

 

Vertinimo kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys  

Naujų erdvių 

kūrimas 

edukacinėms 

programoms 

įgyvendinti ir  

Patirtiniam, 

kūrybiniam, saviraišką 

skatinančiam ugdymui  

per metus sukurti 6 

Efektyviai išnaudojamos turimos 

netradicinės centro erdvės 

neformaliojo švietimo 

įgyvendinimui. 

Mokytojos, 

dirbančios pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 



neformaliajam 

švietimui vykdyti. 

naujas edukacines 

erdves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacinių programų 

išbandymas su Utenos 

vaikų lopšelio-darželio 

„Eglutė“ vaikais;  

vasaros atostogų metu 

– su Centre 

stovyklaujančiais 

dienos stovyklos 

vaikais. 

 

 

 

 

Vienoje vietoje 

talpinamos sukauptos 

edukacinės programos. 

Programos viešinamos 

ir dalijamasi patirtimi. 

Per metus sukurtos 6 naujos 

edukacinės erdvės: 

1. „Vandens siena“. 

2.“Judančių pėdučių takas“. 

3. „Kino kambarys“. 

4. „Judesio zona“ (Pojūčių 

takas). 

5. Knygų namelis „Kur gyvena 

pasaka“. 

6. Mini šiltnamis. 

 

 

Edukacinės programos: „Alaušo 

pakrantės gyvoji ir negyvoji 

gamta“, „Salos paukščiai ir 

augmenija“, „Nardymo 

pradžiamokslis“,  „Artimiausioje 

aplinkoje esantys gamtos ir 

istorijos paminklai“  

įgyvendintos 

vasaros atostogų metu su Centre 

stovyklaujančiais dienos 

stovyklos vaikais, ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikais. 

 

Centro internetinėje svetainėje 

sukurtas „Edukacinių patirčių 

bankas“, talpinantis 5  

programas.  

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojos, 

dirbančios pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 

 

 

 

 

 

Mokytojos, 

dirbančios pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos 

neišbandytos su  

Utenos vaikų 

lopšelio-darželio 

„Eglutė“ vaikais, nes 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

neveikia liepos–

rugpjūčio mėn.  



Naujos veiklos 

„Darželis kaime“ 

įgyvendinimas. 

Centro lauko erdvėse  

vienos dienos 

stovyklos Utenos 

rajono  ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

vaikams. 

Projekto  „Inovatyvios 

ugdymo(si) veiklos lauko 

aplinkose kiekvieno vaiko 

pažangai“  programų aprašai 

rengiami iki 2020 m. rugsėjo 

mėn. Jie bus išbandoma  

sukurtose edukacinėse centro 

aplinkose 

 

Mokytojos, 

dirbančios pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 

Projekto 

lėšos 

 

Vaikų užimtumo 

organizavimas 

mokinių atostogų 

metu. 

 

Vaikų dienos stovyklos 

pradinių klasių 

mokiniams mokinių 

atostogų metu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per metus suorganizuota 11 

stovyklų, iš jų 1 stacionari 

stovykla socialiai remtinų šeimų 

vaikams; 10 dienos stovyklų. 

Stovyklavo 364 vaikai, iš jų 25  

soc. Remtinų šeimų vaikai, 5 

vaikai, turintys negalią. 

Stovyklos turi paklausą, 

parengtas programos kiekvienai 

pamainai. Atostogų metu 

stovyklavo vaikai ne tik iš 

Lietuvos, bet ir kitų šalių: 

Norvegijos, Vokietijos, JAV, 

Anglijos, Turkijos. 

Sudarytos sutartys su „Utenos 

nardymo klubu“, „Utenos 

žirgynu“, SUP Sport Sudeikiai, 

„Mautra“. 

Stovyklų metu gautos 

papildomos lėšos- dienos 

stovyklos apmokamos tėvų 

lėšomis. Fiksuoti tėvų 

atsiliepimai, prašymai, 

pasiūlymai. Tenkinami tėvų 

poreikiai- saugus, turiningas, 

Laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvų lėšos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stovyklų darbe 

pastebėti trūkumai: 

vasaros atostogų metų 

 per didelis vaikų 

skaičius pamainose.  

Per mažai lėšų 

maitinimui. 

Mokesčio  už 

stovyklas surinkimo 

problemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stacionari stovykla 

socialiai remtinų šeimų 

vaikams iš projektų 

lėšų. 

 

 

 

 

 

Dienos stovykla 

vaikams, turintiems 

negalią. 

vaikų poilsis dienos stovyklų 

metu.  Stovyklų metu 

savanoriavo 3 savanoriai 

 

Organizuota 10 dienų trukmės 

stacionari stovykla  25 socialiai 

remtinų šeimų vaikams (5- 8 

klasės mokiniai) . 

 

 

 

 

 

Suorganizuota 4 dienų 

bandomoji dienos stovykla 1–4 

klasių negalią turintiems 

bendrojo ugdymo įstaigų 

vaikams, sulaukusi 5 

stovyklautojų 

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

 

 

 

 

Projektinės 

lėšos  

7000 Eur.. 

 

 

 

 

 

 

Projektinės ir 

tėvų lėšos. 

 

 

 

 

Atskira stacionari 

stovykla tėvų lėšomis 

neorganizuojama dėl 

stovyklos pobūdžio 

(krypties, programos), 

pritrauksiančio 

stovyklautojus, 

nebuvimo.  

 

Darbui su vaikais 

dienos stovykloje  

reikalingi specialistai, 

padėjėjai, Centras 

nepajėgus vykdyti 

tokias stovyklas dėl 

specialistų etatų 

neturėjimo. 

 Kūrybinės, edukacinės 

stovyklos, 

finansuojamos tėvų 

lėšomis. 

Centro erdvės suteikiamos vaikų 

vasaros kūrybinėms- 

edukacinėms stovykloms. Centre 

vyko 5 kūrybinės, sportinės, 

edukacinės stovyklos. Tėvų 

lėšomis apmokamos stovyklos 

organizuojamos pagal patalpų 

nuomos sutartis, į veiklas 

įtraukiami vietos vaikai. 

Šią vasarą dalyvavo 7 vietiniai 

vaikai. 

 

Direktorius Tėvų lėšos Trūksta Centro veiklų 

viešinimo. Viešinti 

galimybę įstaigoms ir 

organizacijoms 

organizuoti stovyklas 

Centre, siūlant 

apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugas. 

 



 Vaikų gebėjimų 

vertinimas 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėje, akcentuojant 

asmeninių 

kompetencijų augimą. 

 

Vyko nuolatinis ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų kaitos 

stebėjimas ir fiksavimas, 

rezultatai panaudojami numatant 

tolimesnes veiklos kryptis, 

fiksuojant reikalingą ir teiktą 

pagalbą, vykdant lyginamąjį 

tėvų ir mokytojų vertinimą. 

 

 

 

 

Mokytojos, 

dirbančios pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

  

2 uždavinys. Brandinti vietos bendruomenės  socialinį aktyvumą, savanoriškumą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą, kiekvieno tobulėjimą , 

organizuojant mokymosi visą gyvenimą veiklas. 

 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Planuota reikšmė Faktinė reikšmė Atsakingi 

vykdytojai 

(pareigos, vardas, 

pavardė) 

Asignavimai 

(Eur.), 

ištekliai 

 

Vertinimo kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 

Kompleksinės 

veiklos jaunai 

šeimai modelio 

kūrimas. 

Jaunų šeimų poreikių 

tenkinimas 

Suteikiamos erdvės jaunoms 

šeimoms jiems patogiu metu 

organizuoti vaikų gimtadienius, 

susitikimus, šventes „Vaikų 

kambaryje“, naudotis sporto sale 

nedarbo dienomis, po darbo. 

Plečiama jaunimo ir jaunų šeimų 

pačių sukurta informacinė, 60 

narių vienijanti „Sudeikiečių 

grupė“. 

 

Laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 Jaunos šeimos 

pasyviai naudojasi 

centro teikiamomis 

galimybėmis. 

Suaugusiųjų 

meninių-kūrybinių, 

socialinių 

Vietos bendruomenės 

kūrėjų darbų parodos. 

  

Per metus suorganizuotos dvi 

leliūnietės G. Belžakienės, viena  

V. Kukorienės tapybos darbų 

Direktorius,  

 

 

 



kompetencijų 

tobulinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūrinės išvykos 

vietos bendruomenei. 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su 

vietos įstaigomis ir 

organizacijomis. 

Tradicinių švenčių ir 

renginių 

organizavimas. 

 

 

 

 

 

Bendros veiklos su 

Sirutėnų bendruomene. 

parodos ir I. Maižienės siuvinėtų 

paveikslų paroda-pardavimas.  

 

 

Kultūrinė išvyka į baletą 

Vilniuje, bei adventinis 

edukacinis užsiėmimas Molėtų 

rajono „Meniškajame kaime“. 

 

 

Bendradarbiaujant su vietos 

organizacijomis bei įstaigomis 

organizuotos tradicinės, 

paklausą turinčios šventės: 

„Vilties vakaras“, „Jurginų 

žydėjimo šventė“, „Vestuvinių 

muzikantų vakaruška“.  

 

 

 

 

Vyko trys išvažiuojamosios 

vienos dienos stovyklos 

senjorams: Baltriškių vienuolyne 

Zarasų r. ir dvi  Leliūnų meno 

centre Utenos r 

 

 

 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 

Direktorius, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 

 

Direktorius, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 

 

 

 

 

 

 

Laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 

 

 

 

 

Dalyvių lėšos 

 

 

 

 

 

Rėmėjų, 

projektinės 

lėšos (bendri 

projektai su 

bendrija 

„Tėviškės 

pastogė“) 

 

 

 

 

Dalyvių lėšos 

Sveikos 

gyvensenos ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymas. 

Centro sporto erdvių 

maksimalus 

panaudojimas 

bendruomenės 

sveikatos stiprinimui.  

Centro sporto erdvėmis 

naudojamasi 7 dienas per 

savaitę: užsiėmimai vyresniojo 

amžiaus žmonėms sveikatai 

stiprinti; jaunimo ir suaugusiųjų 

Laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 



profesionaliai bei mėgėjiškai 

sportinei veiklai. Sudarytas 

lankstus sporto salės ir 

treniruoklių naudojimosi 

grafikas; erdvės atviros ir 

nedarbo bei švenčių dienomis. 

 Sporto, sveikatingumo 

veiklų organizavimas. 

 

Kasmet su bendrija „Tėviškės 

pastogė“ parengiamas bendras 

projektas sveikatinimui gerinti. 

Įgyvendintas projektas 

„Sveikatos universitetas 

namuose“ , turėjęs 30 studentų, 

vyko 6 sesijos. 

Laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

Projektinės 

lėšos 

 

 Sporto varžybų 

organizavimas. 

Vyko 2 sportinės varžybos per 

metus: futbolo ir šaškių. 

Sveikatingumo dienai paminėti 

surengtas žygis šiaurietiškuoju 

būdu į Šeimyniškių kaimą.  

Bendruomenės nariai  įtraukiami 

į sporto varžybas. Parengiami 

varžybų nuostatai, rezultatų 

protokolai. 

 

Laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

  Dėl lėšų stokos 

neįgyvendintas 

planuotas centro 

bazės plėtimas, 

neparengtos futbolo, 

krepšinio aikšteles 

kempingo teritorijoje 

ir  tinklinio aikštelė 

Centro aplinkoje. 

Tęstinis 

bendruomeninių 

paslaugų 

komplekso 

tobulinimas. 

Tęsti socialinę atskirtį 

patiriančių žmonių 

užimtumo 

organizavimą ir 

bendruomeninių 

paslaugų teikimą. 

Populiarios bendruomenės 

gretose centro teikiamos pirties, 

skalbyklos, kirpyklos, masažo 

paslaugos. Socialinę atskirtį 

patiriantieji, vieniši buvo nuvežti  

pas gydytoją, pristatoma 

labdaringa sriuba, padedama 

susimokėti mokesčius, nusipirkti 

maisto. Vietos bendruomenės 

nariai turi galimybę atlikti 

įvairias operacijas naudojantis 

Laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai, 

IT specialistas 

 Vyresniojo amžiaus 

žmonėms trūksta 

bendruomeninių 

renginių. 



IT arčiausiai gyvenamosios 

vietos. 

Tęsiamas labdaringos veiklos 

organizavimas. 

 

 

3 uždavinys.  Centro patrauklaus įvaizdžio formavimas. 

 

Bendradarbiavimas 

su vietos 

organizacijomis, 

įstaigomis 

planuojant 

strateginę,  metinę 

ir organizuojant 

projektines veiklas. 

 

Susitikimai, 

susitarimai, bendri 

projektai Sudeikių 

sociokultūrinio 

gyvenimo kokybei 

gerinti ir 

bendruomeniškumui 

skatinti. 

Strateginiame ir metiniame 

veiklos plane numatytos bendros 

veiklos, išvengta veiklų 

dubliavimosi, didėja renginiuose 

dalyvaujančiųjų skaičius, tai 

rodo, kad gerėja renginių 

kokybė.  

 

Direktorius, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

 Kultūrinių renginių 

organizavimas turėtų 

būti sutelktas vienoje 

vietoje. 

Dalyvavimas 

daugiafunkcių 

centrų asociacijos 

veikloje. 

  Direktorius  Asociacija nevykdo 

veiklos 

Apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugų 

teikimas krašto 

svečiams, turistams 

ir poilsiautojams, 

stovyklautojams. 

Turimos 

apgyvendinimo ir 

maitinimo bazės 

panaudojimas Centro 

veiklų įgyvendinimui ir 

viešinimui. 

Tai daugiausia lėšų į biudžetą 

pritraukiančios paslaugos. Per 

2019 m. gauta daugiau negu 81 

tūkst. Eur pajamų. Iš jų 

dengiama beveik 80 procentų 

aplinkos išlaidų, apmokamo 

vasaros sezonui reikalingi etatai. 

Palyginus su 2019 metais 

pajamos išaugo daugiau negu 20 

tūkst. Eur. 

 

 

 

Direktorius, 

ūkvedys 

 Kuo daugiau 

gaunama pajamų, tuo 

labiau mažinami 

savivaldybės biudžeto 

asignavimai. 

Juntamas negatyvus 

savivaldybės 

finansininkų požiūris 

į etatus, reikalavimas, 

kad dalis etatų būtų 

apmokama iš pajamų 

lėšų, nors aplinkai 

skiriama maždaug 10 



 procentų reikalingos 

sumos. 

Senojo mokyklos 

pastato 

renovavimas, į jį 

perkeliant   kultūrą, 

biblioteką, 

socialinę veiklą. 

Laisvalaikio zonų 

plėtra, vienoje vietoje 

sutelkiant švietimą, 

kultūrą, socialines 

paslaugas. 

Parengta ir pristatyta Utenos 

rajono savivaldybės 

administracijai ir Merui 

lyginamoji trejų metų ataskaita 

apie Centro situaciją ir 

perspektyvas. 

Pristatytas įstaigos augimas, 

stipriosios pusės, planavimas ir 

galimybės. Parodyta įstaigos 

iniciatyva spręsti mokyklos 

pastato klausimą. 

Direktorius, 

ūkvedys 

 Mokyklos pastato 

būklė blogėja, darosi 

nesaugu jame 

organizuoti veiklas, 

patalpos reikalingos 

augant 

apgyvendinimo 

paslaugos paklausai. 

Planas renovuoti 

pastatą nevykdomas. 

Krašto istorijos 

kampelio kūrimas. 

Surinktos etnografinės 

medžiagos pateikimas 

visuomenei. 

Muziejaus medžiaga papildyta 

kraštiečių Centrui dovanota 

medžiaga. 

Direktorius, 

ūkvedys 

 Surinkta etnografinė 

medžiaga neparengta 

viešinimui. 

 

Centro kultūros, 

tradicijų, savitumo 

puoselėjimas, 

komandos 

formavimas. 

Naujų centro veiklų 

kūrimas, tradicinių 

veiklų tęstinumas, 

Centro veiklų 

viešinimas. 

Per Centro veiklos laikotarpį 

išryškėjo stipriosios Centro 

pusės: apsibrėžti tradiciniai 

renginiai ir reikalingiausios 

paslaugos. 

Daug darbų atliekama 

savanorystės principu, rėmėjų 

pagalba; formuojama komanda, 

turinti bendrą tikslą, vyrauja 

pagalbos vienas kitam principas, 

bendros atsakomybės už 

rezultatus jausmas. 

Darbuotojai motyvuojami, 

reiškiant jiems padėkas už gerus 

rezultatus, įforminant jas 

direktoriaus įsakymu; 

Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 

Ne visus darbuotojus 

pavyksta sudominti 

pasiūlymais; neretai 

susiduriama su 

abejingumu 

pasiūlymams, 

nepateikiant savų. 

Kartais ignoruojamos 

bendros talkos ir 

renginiai. 



organizuojamos kultūrinės 

išvykos, darbuotojų gimtadienių, 

kalendorinių švenčių 

paminėjimai – tai stiprina 

tarpusavio ryšius, 

pasididžiavimą savo įstaiga. 

Svečių ir lankytojų įrašai 

„Svečių knygoje“ rodo aukštą 

įstaigos darbuotojų kultūrą. 

Išorinio 

finansavimo 

galimybių  

(ilgalaikiai 

projektai, rėmėjų 

lėšos, nuomos lėšos 

ir pan.) 

pritraukimas į 

Centrą. 

Rajoninių ir 

respublikinių projektų 

rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Rėmėjų lėšomis įrengta 

edukacinė erdvė. Iš rėmėjų 

surinkta 2345 Eur piniginėmis 

lėšomis; rėmėjų darbais atlikti 

žemės lyginimo, kasimo, 

įdirbimo darbai; gauta parama 

mediena, dirvožemio gerinimo 

medžiagomis. Rėmėjų lėšomis 

edukacinei erdvei nupirkti 

mediniai stalai ir suolai, įrengti 

mokomieji-informaciniai 

stendai, Basų kojų takas, Knygų 

namelis, Gėlių siena. 

Rėmėjai labai prisidėjo prie 

Jurginų šventės organizavimo: 

gauta 330 Eur piniginėmis 

lėšomis ir daiktais, produktais 

loterijai už 322 Eur. 

Taip pat jų dėka atlikti avarinės 

būklės tilto šalinimo iš ežero 

darbai. 

Direktorius, 

laisvalaikio 

užimtumo 

koordinatoriai 

Rėmėjų lėšos Apgyvendinimo 

galimybių ir poreikio 

neatitikimas. Vietų 

nakvynei stoka 

vasaros sezono metu. 

Gerosios darbo 

patirties skaida 

Centre ir už jo ribų. 

Svečių, delegacijų, 

poilsiautojų, turistų, 

įvairių organizacijų 

priėmimas ir Centro 

Centras bendradarbiauja ir teikia 

konsultacijas kuriamam Telšių 

daugiafunkciam centrui; pristato 

ir teikia informaciją svečiams ir 

Direktorius   



veiklų pristatymas, 

dalijamasis gerąja 

patirtimi. 

delegacijoms; parengtas 

lankstinukas apie įstaigos 

teikiamas paslaugas. 

4 uždavinys.  Ikimokyklinio ugdymo veiklų pokyčiai ir įtaka vaikų asmeninių kompetencijų ugdymui. 

 

Centro įsivertinimo 

sritis: 

ikimokyklinio 

ugdymo veiklų 

pokyčiai ir įtaka 

vaikų asmeninių 

kompetencijų 

ugdymui 

Tyrimas, stebėjimas, 

vertinimas, 

analizė, 

išvados,  

kryptys. 

 

 

Vykęs nuolatinis ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų  

stebėjimas parodė, kad tikslingas 

veiklų perkėlimas į naujas 

erdves leidžia tobulinti veiklų 

turinį ir plėtoti veiklų įvairovę, 

nustatyta, kad vaiko veikla 

tiesiogiai priklauso nuo aplinkos. 

Atlikta analizė išryškino 

daugiausia tobulinamas vaikų 

ugdymo(si) sritis: aplinkos 

pažinimo, santykių su 

bendraamžiais, fizinio 

aktyvumo, sakytinės kalbos, 

tyrinėjimo. Didelis dėmesys 

skiriamas kasdieninių gyvenimo 

įgūdžių, emocijų suvokimo ir 

raiškos, meninės raiškos sritis. 

Veiklų pokyčiai skatina vaikus: 

1) dar neišbandytiems 

potyriams; 2) nenutrūkstamam 

ugdymui visus metus; 

3) kasdieninių gyvenimo įgūdžių 

lavinimui; 

4) gebėjimui prisitaikyti prie 

naujų situacijų, atradimams, 

sėkmės patyrimui. 

 

Direktorius, 

metodininkas- 

organizatorius, 

mokytojos, 

dirbančios pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

  

 


