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 Nuo rugsėjo 1 d užtikrintas vaikų priėmimo poreikis:. 

sklandžiai įgyvendinta dviejų įstaigų reorganizacija: Kauno 

vaikų darželį „Raudonkepuraitė“ prijungiant prie Kauno 

lopšelio-darželio „Spragtukas“. 

 

 Nuo rugsėjo 1 d. padidintas vaikų grupių skaičius: 

 Darželyje „Spragtukas“ veikia 10 vaikų grupių: 

 6 gr. (Kęstučio g. 44A) ir 4 gr. (Trakų g. 33). 

 Rugsėjo-gruodžio mėn. stiprintas dviejų įstaigų 

bendrystės jausmas - organizuotos veiklos: 

 Darbuotojų kelionė į Trakus; 

 Pedagogų ir vaikų bendradarbiavimo renginys, skirtas paminėti dienai be automobilio (Ramybės parke); 

  Pedagogų ir vaikų bendradarbiavimo sporto varžybos „Futboliukas 2022“ (Kęstučio 44A); 

 Darbuotojų Kalėdinė vakaronė „Pabūkime kartu!“. 

 

 

 

 

 

 

 

 POKYTIS 

 

 POKYTIS 

 

POKYČIAI –  

              Kodėl MES? 
Todėl, kad:  

Suprantame... 

Einame koja kojon... 

Mums rūpi... 

Kasmet plečiame... 

Visada ieškome... 

Nuolat augame... 

Padedame... 
 

Kokie šiandien darželio: 

iššūkiai ir galimybės? 
 

Įstaigos bendruomenės 

žodis... 

 

 

Pokyčiai - kai gyvenimas pasisuka netikėta linkme, 

kai mus moko lankstumo bei atveria naujas duris... 

Kad ir kokie pokyčiai gyvenime įvyksta, dėl jų 

visuomet kyla emocijų. Kartais džiaugiamės, kartais 

nerimaujam, o kartais viską keičiam arba sėdim 

nuleidę rankas... tokiose situacijoje svarbu žinoti, 

kad „jausti“ yra normalu ir žmogiška. 

Taigi svarbiausia nepasimesti jausmų verpetuose 

ir žinoti, kas vyksta, kodėl ir ko gali tikėtis. 

 

POKYČIAI sukuria patogumo, saugumo  

jausmą, tik reikia pozityvumo, noro ir drąsos keistis! 

Direktorė Asta Valatkevičienė 

 

 

 

POKYČIAI, INOVACIJOS, ĮŽVALGOS 

 

POKYČIAI - „Kodėl MES?“ 



EINAME KOJA KOJON  

SU ŠIUOLAIKIU PASAULIU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 POKYTIS 

 
 Patobulintas ugdymo turinio įgyvendinimas:  
 Nuo  rugsėjo 1 d. taikoma nauja priešmokyklinio 

ugdymo programa. 
 Nuo rugsėjo 1 d. taikoma atnaujinta 

ikimokyklinio ugdymo programa. 
 Inicijuotas ir organizuotas ilgalaikis STEAM 

projektas „Pakylėta vaikystė“.  

MUMS RŪPI ŠIUOLAIKINIO VAIKO 

POREIKIAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYTIS 

 

 Vasario - kovo mėn. atlikti tarpiniai vaikų 

gebėjimų įsivertinimai (Kęstučio g. 44A): 

 Inicijuotas ir organizuotas, bendradarbiaujant su 

Kauno lopšeliu-darželiu „Šarkelė“, tarpinis priešmok. 

amž. vaikų gebėjimų įsivertinimas „Žiniuko viktorina 

2022“. 

 Organizuoti trijose vaikų grupėse penkiamečių 

vaikų tarpiniai gebėjimų įsivertinimai: "Aš žinau, o 

tu?", "Žaidžiu mokyklą", "Aš žinau - mes žinom", 

orientuoti į rekomendacijas tėvams, kurie sprendžia 

dėl ankstesnio vaiko priešmokyklinio ugdymosi. 

 Inicijuotas ir organizuotas kūrybinis gabių vaikų 

renginys "Mažosios žvaigždutės 2022", kurio pagalba 

atsiskleidė  individualūs vaikų talentai.  

 Parengta ir taikyta vaikų žinių, sampratos 

į(si)vertinimo knygelė/pratybos „Sveikuoliukas“.                                                                    

Rezultatas: ugdytinių tėvams pateikti individualūs 

vaiko sveikatos kompetencijos į(si)vertinimai. 

 Patobulintas vaikų gebėjimų vertinimas: 

 Nuo 2022 m. balandžio 1 d. parengtos ir taikytos  

specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) vaikų gebėjimų 

ir pažangos vertinimo metodinės rekomendacijos.  

 Parengtos, priešmokyklinio amžiaus vaikų 7-ių 

kompetencijų ugdymo(si) (komunikavimo, kultūrinė, 

kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, 

socialinė/emocinė, sveikos gyvensenos, skaitmeninė) 

gebėjimų ir pažangos vertinimo formos (direktoriaus 

2022 06 02 įsakymas Nr. V-47).   

 Patobulinta vaikų gebėjimų ir pažangos 

vertinimo metodika, integruojant vaikų fizinių 

gebėjimų vertinimo metodinę medžiagą 

„Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų 

fizinio pajėgumo vertinimo metodika“. 

Pirmieji mažųjų vaikų apdovanojimai... 

2022 m. prizininkai... 

2022 m. laureatai... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASMET PLEČIAME SOCIALINIŲ 

PARTNERIŲ TINKLĄ 

 

 

POKYTIS 

 

 Praplėstas bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais: 

 Lietuvos Teniso sąjunga. 

 Lietuvos futbolo federacija. 

 VšĮ Šiaurės licėjumi Kaune. 

 Praplėstas bendradarbiavimas tarptautiniu lygiu: 

 Inicijuotas ir organizuotas tarptautinis projektas "Preschool 

winter olympics 2022" (eTwining platformoje) – vykdytas 

bendradarbiavimas su Latvijos darželiais. 

 Įsijungta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklą: 

 2022 05 12 d. įstaiga pripažinta „Sveikatą stiprinančia 

mokykla“. Pažymėjimas galioja iki 2027 05 12 d.    

 Pirmą kartą organizuota lopšelio 

amžiaus vaikų išvyka-edukacija „Kuria 

vaikai“, bendradarbiavome su ugdytinių 

tėvais ir Vaikų kūrybingumo ugdymo studija. 

 Atrasta naujų draugų: Motiejaus Valančiaus mokykla-

darželis. 



 

VISADA IEŠKOME SPRENDIMŲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 PATOBULINOME DARBUOTOJŲ DARBO IR 

VAIKŲ UGDYMO(SI) APLINKAS  (Kęstučio g. 44 A): 

 Užtikrintas patalpų  temperatūros reguliavimas – įrengta 

20 vnt. oro kondicionierių. 

 Skatinant vaikų fizinį aktyvumą, įrengta trasa „Kliūčių 

ruožas“ (kieme). 

 Skatinant vaikų skaitmeninį raštingumą, sukurtos ir 

įrengtos 5-ios „RQ kodo“ aplinkos (kieme).  

 Atliktas papildomos vaikų ugdymo(si) patalpos 

„Seklyčia“ remontas, atnaujinti baldai.  

 Nupirkti staliukai į „Voveriukų“ gr. (700,00 eur) 

 

 

 

 

 

 

POKYTIS 

 

 Patobulinome įstaigos (Kęstučio 44A) įvaizdį: 

 Atlikta įstaigos fasado renovacija. 

 Sukurta ir pagaminta nauja Spragtuko iškaba. 

 Įrengti nauji laiptinės turėklai. 

 Nupirktos užuolaidos, kurios įstaigos salėje 

formuoja papildomos sienos įvaizdį.  

 Nupirkti langų roletai į „Voveriukų“ gr. 

(miegamojo, rūbinės patalpos) ir „Ežiukų“ gr. 

(miegamojo patalpa). 

Dalyvauta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro aplinkų tobulinimo konkurse „Mokyklų 

edukacinės erdvės 2022 m.“ - sukurtos 5 -ios interaktyvios „RQ kodo taikymo“ vaikų veiklos kieme. Neužimta 

prizinė vieta, bet gautos rekomendacijos dėl įstaigos kiemo aplinkos tobulinimo.   

 

POKYTIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo-gruodžio mėn. 

Vaikų veikloms GRUPĖSE įsigyta priemonių: 

Kęstučio g 44A: už 1150,00 eur 

Trakų g 33: už 1620,00 eur 

 NUO RUGSĖJO 1 D. PATOBULINOME 

DARBUOTOJŲ DARBO IR VAIKŲ UGDYMO(SI) 

APLINKAS (Trakų g. 33): 

 Įrengtas psichologo kabinetas. 

 Sudarytos sąlygos neformalaus ugdymo būreliams 

(keramika, robotika, lego, anglų, pramoginiai šokiai). 

 Nupirktos keturios planšetės (vaikams). 

 Meninio ugdymo muzika ir šokio pedagogams suteiktas 

nešiojamas kompiuteris. 

 Įstaigos dietistas ir visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas turi darbo vietas su natūraliu apšvietimu. 

 Įrengta nauja vaikų patalynės laikymo patalpa. 

 Atnaujinta sandėlininko ir virtuvės įranga (130.00 eur) 

 Nupirkti stalo indai ir įrankiai į vaikų grupes (100.00 eur) 

 

„Saulyčių“ gr:  

 Atliktas kapitalinis remontas. 

 Nupirkti baldai virtuvėlės ir 

prausyklos patalpose (1421.00 eur). 

 Nupirkti čiužinukai į lovytes. 

Inicijavome ir organizavome 

projektą „Kalėdų miestelis“, 

kurio metu vaikai: 

 keitėsi grupių aplinkomis; 

 susipažino su šventinio 

laikotarpio tradicijomis ir 

vertybėmis; 

 išbandė netradicines 

ugdymo(si) veiklas; 

 kartu su auklėtoja puošėsi 

savo grupės aplinką ir laukė 

Kalėdų... 



 

NUOLAT AUGAME 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo patirties sklaida: 

Tarptautiniu mastu: 

 Inicijuotas ir organizuotas Tarptautinis projektas „Preschool 

winter Olympics 2022“ 

Lietuvos Respublikos mastu: 

 Inicijuotos ir organizuotos metodinės dienos: 

< „Lietuvių etninės kultūros puoselėjimas“ (dalyvavo 12 

įstaigų). 

< Metodinė diena „Ikimokyklinukų žiemos Olimpiados 

10-ies metu jubiliejus“. 

< El. leidinys „Gražiausi 10-ojo gimtadienio sveikinimai“ 

(dalyvavo 61 Lietuvos įstaiga, 478 ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų). 

Kauno miesto mastu: 

 Inicijuota ir organizuota Kauno m. centro ikimokyklinių 

įstaigų metodinė diena „STEAM veikla – Pakylėta vaikystė“  

(dalyvavo 7 įstaigos). 

Įstaigos mastu: 

 Visi įstaigos pedagogai dalinosi darbo patirtimi įstaigos 

metodiniuose susirinkimuose „Kuriame, dalyvaujame ir 

dalinamės“  - pagamintos 14 ugdymo priemonės, parengti 11 

pranešimai. 

 

 Atlikti vaikų maitinimo valgiaraščių pokyčiai: 

 Atnaujintas 20 dienų perspektyvinis valgiaraštis (4-7 m., 1-

3 m. vaikų amžiaus grupėms ir 0-4 klasių)  - direktoriaus 2022 

02 14 įsakymas Nr. V-19. 

 Priderinti 3 vaikams valgiaraščiai dėl alergijos maisto 

produktams . 

 Nuo rugsėjo 1 d. taikomi bendri vaikų mitybos 

valgiaraščiai abejoms įstaigoms (Kęstučio g 44A ir Trakų 33). 

 Siekiant užtikrinti mitybos lėšų įsisavinimą, užsakomi 

papildomi produktai, pigesni produktai kaičiami į 

kokybiškesnius, brangesnius - direktoriaus 2022 12 02 

įsakymas Nr. V-109. 

Ilgalaikiai mokymai:  

 Trys pedagogai baigė formalius mokymus.  

 15 proc. pedagogų tęsia formalius mokymus.  

POKYTIS 

 

KUR MUMS TOBULĖTI, LABAI DAŽNAI PARODO 

VAIKO VEIKLA ...  



 

PADEDADAME JUMS,  

O JŪS MUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ačiū, tėveliams už paramą tobulinant darželio aplinkas! 

 

 

 

 

 

 

 

POKYTIS 

 

Gauta parama į paraminę sąskaitą: 1100,00 eur 

 AČIŪ įstaigos Tarybos nariams už Kalėdų 

eglutę, kuri įžiebta įstaigos padalinyje. 

 AČIŪ „Meškučių“ gr. Mamytei už pagalbą-

savanorystę kasdieninėje vaikų ugdymo(si) veikloje. 

 AČIŪ Tėveliams už iniciatyvas, 

organizuojant edukacines vaikų veiklas. 

 AČIŪ „Voveriukų“ gr. Tėčiui už aktyvų, dažną 

dalyvavimą, fotografavimą vaikų išvykų metu. 



 

 

 

 

 

UGDYTINIŲ TĖVŲ VERTINIMAI IR PASIŪLYMAI: 

Spalio mėn. atlikta ugdytinių tėvų apklausa „Kauno l-d „Spragtukas“ 2022 m. veiklos įvertinimas“. 

Dalyvavo 83 respondentai: 45 pagrindinio pastato ir 38 padalinio ugdytinių tėvai. 

Šiame leidinyje pateikiame 2022 m. rezultatų apžvalgą. Rezultatų palyginimas su 2021 m. neatliekamas dėl 

įstaigos reorganizacijos ir padalinio duomenų trūkumo. 

Ugdytinių tėvų įvertinimo rezultatai: 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijus 2022 m. rezultatas 

(Kęstučio g. 44A) 

2022 m. rezultatas 

(Trakų g. 33) 

1. Vaiko savijauta įstaigoje (labai gerai ir gerai) 97 % 98% 

2. Vaiko ugdymosi pasiekimų kokybė (labai gerai ir 

gerai) 

100 % 87% 

3. Vaiko ugdymo(si) kokybė (labai gerai ir gerai) 100 % 92% 

4. Tėvų supažindinimas su vaiko pasiekimais 83% 76% 

5. Mokytojų dėmesys tėvų pasiūlymams 68 %  

(11 tėvų neturėjo 

nuomonės) 

62,5 %  

(11 tėvų neturėjo 

nuomonės) 

6. Pedagogų darbo kokybė: 96% 93 %  

 

7. 

 

Vaiko veiklos erdvių kokybė: Grupėje 86 % 78% 

Kieme 78% 74 % 

       

 UGDYTINIŲ TĖVŲ PASIŪLYMAI (KĘSTUČIO G. 44A): 

 Ugdymo procesas: daugiau būti gryname ore.  

 Ugdymo aplinka: atnaujinti vaikų grupių patalpas, naujesnių ugdymo priemonių, žaislų, atnaujinti baldus. 

 Bendradarbiavimas: bendrauti žodžiu tėvams dažnai pritrūksta lako, todėl reikėtų išsamesnių apžvalgų 

prie savaitinių ugdymo planų, po visų karantinų ir užsidarymų labai norėtųsi švęsti Kalėdas ar kitas šventes 

kartu tėveliams su vaikučiais ir auklėtojomis. 

UGDYTINIŲ TĖVŲ PASIŪLYMAI (TRAKŲ G. 33): 

 Ugdymo procesas: skatinti vaikus gerti vandenį, skirti dėmesį vaikų patyčių prevencijai ir tolerancijos 

ugdymui(si). 

 Ugdymo aplinka: įsigyti tvaresnių ir tausojančių žaislų vietoje naudojamų plastikinių, kiemo aplinka 

varginga. 

 Bendradarbiavimas: daugiau informacijos apie vaiko raidą, gebėjimus. 

Ačiū tėveliams, už įžvalgas, įvertinimus ir patarimus! 

IŠORĖS VERTINTOJŲ IŠVADOS: 

Eil. 

Nr.  

Kada?  Kas?  Ką?  Išvados  

1.  Kovo mėn.  Valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

Kauno departamentas  

Vaikų maitinimas  Trūkumų nenustatyta  

2.  Rugsėjo mėn.  UAB „verslo Aljansas“  Mobingas – 

psichosocialinių 

rizikos veiksnių 

darbe įvertinimas  

Nei vienas iš bazinių psichosocialinių 

rizikos veiksnių neviršijo santykinės 

ribinės reikšmės.  

 

2022 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮVERTINIMAI 

ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS VALDYMAS 

„Kokie šiandien darželio: iššūkiai ir galimybės? 

 



 

 

 

 

KOLEKTYVUI (Kęstučio g. 44A): 

 Ačiū auklėtojai ir darželio administracija bei darbuotojai išmano savo darbą bei puikiai jį atlieka. 

 Dėkojam už norą dirbti vaikų labui. 

 Ačiū visam kolektyvui. 

 Auklėtojoms už puiku ir sunku darbą. Už auklėjimą, priežiūra, meile ir ugdymą! Auklytėm už sunkų darbą 

prižiūrint tvarką grupėse ir pačių mažylių. 

 Grupės auklėtojoms ir visam kolektyvui - ačiū, nusiskundimų nėra. 

 Dalia!!! Auklėtoja prieš kurią galima lenkti galvą kiekvienai mamai ir dėkoti, kad rūpinasi lavina vaikus!!!! 

Pagarba!!! 

 Didžiausios padėkos Voveriukų grupės auklėtojoms! 

 Bendrai visiem darbuotojams padėkoti kad rūpinasi vaikais. Sunki specialybe. 

 Padėkoti viso darželio pedagogams už nuolat organizuojamus renginius, pažintines veiklas, išvykas ir pan. - 

visapusišką vaiko lavinimą. 

 Dėkoju visiems už jūsų pasiaukojantį darbą vaikų atžvilgiu. 

 Ačiū. 

 Ežiukų grupės abejoms pedagogėms; įstaigos direktorei, muzikos mokytojai ir moteriai, kuri atsakinga už 

darželio tvarką ir švarą ir kuri padėjo prižiūrėti ežiukų grupės vaikus kuomet nebuvo auklėtojos (atsiprašau, bet 

nežinau vardo); manau dar reiktų patobulėti ežiukų gr. auklėtojų padėjėjai (naujai darbuotojai). 

 Ačiū už viską! Puikūs darbuotojai, adekvatus vadovai! 

 Ačiū Jums už nuoširdumą būnant su mūsų vaikais! Nuostabus auklėtojai ir viskas darželio personalas! 

 Esu dėkinga Ingai, Mariui ir Ramutei, kad mano dukra taip noriai kiekvieną rytą keliauja į darželį. Taip pat 

esu jiems dėkinga už visą jų dėmesį, priežiūrą ir siunčiamas nuotraukas :) 

 Ačiū Ritai, Ramutei, Gerimantai, Astai, Mariui, Agnei ir administracijai už visokeriopą rūpestį, indėlį, 

pagalbą. 

 Boružėlių grupės visas kolektyvas nuostabus! 

 Visiems dirbantiems darželyje noriu pasakyti ačiū už vaikučių priežiūrą, maitinimą, ugdymą. 

 Ačiū visam kolektyvui, kuris kiekvieną kartą sutinka su šypsena. Aplinka visada stebina, kaip ir KOKIOS 

būna šventės, kaip organizuojamos veiklos. Kokie kūrybiški auklėtojai. esu labai patenkinta, kad mano vaikai 

lanko Spragtuką! laimėjau geriausio darželio loterijoje :))) 

 Padėka už kantrybę Ežiukų grupės auklėtojoms. 

 

KOLEKTYVUI (Trakų g. 33): 

 Ačiū auklėtojoms ir Daivutei. 

 Saulyčių grupės Jurgitai labai, labai ačiū. Ir muzikos mokytojai Astai super mokytojos. 

 Dėkoju Kiškučių grupės auklėtojom kad papasakoja kiekvieną dieną kaip sekėsi darželyje. 

 Noriu padėkoti, auklėtojoms Modestai, Daivai ir Ingridai  (labai tikimės, kad greit pasveiks) žinoma ir 

muzikos, bei sporto mokytojoms. 

 Подякувати вихователям та працівникам закладу за те що так дбайливо ставляться до моєї дитини 

 Padėkoti norim visoms Nykštukų grupės darbininkėms ir Editai ir Modestai ir Eugenijai. Taip pat didelis 

ačiū muzikei Astai ir sporto mokytojai. Esu labai patenkinta šiuo darželiu ir šia grupe. 

 Auklėtojos puikios, ačiū joms. 

 Norėčiau padėkoti Saulyčių grupės auklėtojoms už pagalbą vaikui, rūpinimąsi ir vis lengvesnę adaptaciją. 

 Norėčiau padėkoti už supratimą įtraukiant specialius poreikius turinį vaiką. Tik žinoma visada galima 

tobulėti, galbūt reiktų daugiau darbuotojų adaptacijos periode, kada reikia auklėtojoms suvaldyti situaciją, arba 

seminarų šiomis temomis. Labiausiai noriu palinkėti susikurti draugišką darbui aplinką, bei visada norėti įdiegti 

naujoves. 

  Esu labai dėkinga auklėtojom už nuolatinį rūpestį, pastabumą, kai kas ne taip su vaiku ir mokėjimą padėti 

vaikui atsiskleisti, suradimą laiko pabendrauti su vaiku ir padėti jam, kai kažkas ne itin pasiseka. Vaikas su 

džiaugsmu eina į darželį ir gera matyti, kaip jam gera ir saugu grupėje, kaip jis tobulėja ir mokosi tiek bendrų 

įgūdžių, tiek socialinių įgūdžių. 

TĖVELIŲ PADĖKOS:  

(duomenys iš ugdytinių tėvų apklausos „Kauno l-d „Spragtukas“ 2022 m. veiklos įvertinimas“) 

 

ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS ŽODIS... 



 Norėčiau padėkoti Nykštukų grupės auklėtojoms už nuoširdų bendravimą su tėveliais, rūpesčiu meile 

vaikučiams. 

 Padėkoti norėčiau Saulyčių grupės auklėtojai Jurgitai ir Meškučių grupės auklėtojoms už atsidavimą ir 

didelę meilę vaikams, aukštą kultūros lygį. Ir visam Raudonkepuraitės darželio personalui už puikią įstaigos 

atmosferą. 

 Abi auklėtojos puikios ir gražiai bei maloniai bendrauja su vaikais. Didžiausias to įrodymas - vaikas nori eiti 

į darželį. Auklytė taip pat puiki, švelni ir rūpestinga. Ačiū visoms! 

 Padėka visam "Raudonkepuraitės" darželio kolektyvui. 

 Labai ačiū! 

 Ačiū auklėtojai Editai už malonų bendravimą su vaikais. Modestai už rūpestingumą surenkant savaites 

pyžamėles namo. Jus nuostabios. 

 Padėkoti noriu Modestai ir Daivai, tikrai nuoširdžiai rūpinasi vaikučiais ir stengiasi. Tik norisi daugiau 

bendravimo. 

  Ačiū visiems darbuotojams. 

 Ačiū direktorei už gerai organizuojamą darbą. 

 

Ačiū tėveliams, už individualius pedagogų ir kitų darbuotojų veiklos įvertinimus! 

Jūsų įvertinimai leidžia mums pasitikrinti: ar teisinga kryptimi dirbame, ar 

atliepiame Jūsų vaikų poreikius...  

 

 

 

  

DARŽELIO „SPRAGTUKAS“ KOLEKTYVO ŠVENTINIAI SVEIKINIMAI: 


