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Kaunas

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Nr.

fgyvendinant strateginio plano 2019-2021 metams I strategini tiksl4 ,,Pagerinti Svietimo
paslaugq teikim4 vaikams ir Seimai ugdant sveikos ir saugios gyvensenos igiidZius",202l metais
tobulinome pedagogq gebejimus vaikq ugdymosi sunkumams atpaZinti.
Sis metinis tikslas taip pat pagristas pladiojo ir giluminio isivertinimo i5vadomis, dera su Kauno
miesto savivaldybes strateginio plano rodikliais. Todel 2021 metais istaigos pedagogai praplete
kompetencijas apie vaikq komunikaciniq gebejimq ir socialiniq igudZiq ugdym4 grupeje; pasieke
geresnes ugdymosi paZangos; i5moko atpaZinti SUP vaikq ugdymosi poreikius, numatyti kryptingus
ugdymosi b[dus; gilino Zinias psichologine, specialiqja pedagogine, socialine pedagogine tematika.
fstaigoje specialiqjq poreikiq vaikq dalis gana didele, tai sudaro 25 procentus visq lankandiq vaikq,
todel vaikq pasiekimq ir paZangos lygis, atitinkantis vaiko raidq yra maZesnis. Atliktos tevq
anketines apklausos apie ugdymo kokybg (duomenys-apklausa.lt platformoje), teikiamas paslaugas
ir vaikq savijaut4 istaigoje.
Pasiekti tikslo maksimaliis rodikliai, ivykdytos numatytos priemones:

o fstaigos specialistq organizuotos 8 konsultacijos mokytojams p:raplete jq kompetencijas apie
vaikq komunikacinius gebejimus ir socialiniq ig0dZiq ugdym4 pagal amZiaus tarpsnius;

o Dalyvavauta 5 eTwinning projektuose: ,,Sharing nursery rhymes / traditional songs for
preschoolo', dalyvavo 6 Salys, pravesta 12 veiklq. [staiga apdovanota Europos kokybes
Zenkleliu; ,,We look at the same sky from different windows", dalyvavo 7 Salys, pravesta 2
veiklos; ,,Linksmieji pir5tukai" dalyvavo 2 Salys, pravestos 5 veiklos;
,,Tarpkulttirines komunikacijos igudZiq tobulinimas ir jq integravimas uZsienio kalbq ir kitq
dalykq pamokose", dalyvavo 6 Salys, pravestos 3 veiklos; ,,Lietuvai 103 maZi Zingsneliai",
dalyvavo 3 Salys, pravestos veiklos.

o Kartu su KSIC ir Kauno tautinds kultfiros centru organizuota respublikine metodine valanda-
gerosios patirties sklaida ,,Tautosakos medis" Parengtas ir pristatytas prane5imas
,,Tautosakos svarba vaikq kalbos ugdymui". Inicijuotas respublikinis etnines kulturos
proj ektas,,Taulo sakos medis"(dalyvavo 6 i staigo s) ;o Dalyvauta NSa projekto Nr.09.2.1-ESFA-V-727-01-0001 pedagogq kvalifikacijos
tobulinimo ,,Tgsk" finansuojamas i! 20141020 metq Europos Sqjungos fondq investicijq
veiksmq programos 9 prioriteto ,,Visuomenes Svietimas ir Zmogi5kqiq i5tekliq potencialo
didinimas" 09.2.I-ESFA-Y-727 priemones ,,Mokytojq ir kitq Svietimo sistemos darbuotojq
kvalifikacijos tobulinimas" programoje ,,Pradedandiqjq mokytojq profesiniq gebejimq
tobulinimas" veiklose;

o Visuomenes biuro specialisto parengta metodine mediliaga,,Sveikas gyvenimo bfidas" ir
organizuota veikla ,,Kauno vaikai Sypsosi", padejo mokytojams, tevams ir vaikams
patobulinti kompetencij as apie Zmogaus sveikatos prevencij q;

o 100 o/o pedagogq tobulino kvalifikacij4 ir igijo kompetencijas apie situacijos vertinim4 ir
problemq sprendim4; emocijq palinim4 ir valdym4; bendravimQ ir bendradarbiavim4.
Visiems mokytojams ir specialistams istaigoje organizuotas seminaras ,,Mokytojq
asmenines socialines ir emocines kompetencrjos";

o 88 proc. pedagogq dalyvavo istaigos organizuotoje paskaitoje ,,Specialiqjq ugdymosi
iki mrmas r ba ikimokyklinio bei pri nio amZiaus vaikams usdymo



procese(', kuriq pravede KPPT specialistai. Pedagogai sekmingai atpalista vaikq ugdymosi
sunkumus, pagerejo ugdytiniq pasiekimai ir paLanga.";

o lstaigos specialistq organizuota praktine veikla mokytojams ,,Specialiqjq poreikiq vaikq
ugdymas, naudojant inovatyvias priemones". 85% mokytojq veiklose naudojo inovatyvias
priemones - STEAM, EduSensus, logo iaidimai, BookCreator, Genial.Ly, Magisto,
Educandy programos;

o Buvo vykdoma socialinio emocinio ugdymo programa ,,Dramblys" (pravesta 171 veikla);
ankstyvosios prevencijos programa prie5mokyklinukams ,,Zipio draugai" (organizuotos 54
veiklos), vaikams patyrusiems rizikos veiksnius Seimoje vykdoma ,,Gyvenimo igfldZiq
ugdymo" progrilma;

. Atlikta pedagogq anketine apklausa ,,Vaikq ugdymosi sunkumq savalaikis atpaZinimas".
85%opedagogq gebes atpaLinti vaikq ugdymosi sunkumus, taikant inovatyvius metodus;

o [staigos specialistq organizuota paskaita mokytojams ,,Bendruomenes itraukimas i
nepalankiose Seimose augandiq vaikq ugdymo proces4", padejo i5siai5kinti vaikq, augandiq
socialines rizikos Seimose, socialines raidos ir ugdymosi ypatumus bei bendruomenes

itraukimo galimybes;
o fgyvendinta pozityvios tevystes igUdZiq ugdymo programa,,STEP 0-5";
o Dalyvauta teniso s4iungos ir tarptautines teniso federacijos projekte ,,Teniso integracija

mokyklose ir darZeliuose". Projekto veiklq metu skatinamas vaikq fizinis aktyvumas,
supaZindinama su tenisu; ugdytojai supaZindinti su teniso sporto Sakos specifika ir
svarbiausiais elementais;

o Organizuotas respublikinis ikimokykliniq lstaigq folkloro grupiq festivalis ,,dip dipo, rip
ripo"(dalyv av o 23 istaigo s) ;

o Organizuotos 3 projektines veiklos, telkiant struktfirizuot4 specialistq, pedagogq komand4,
siekiant geresnds ugdymo(si) paZangos - ,,Mano vaikystes pasaka", ,,Sveiki vaikai-sveika
ateitis";,,Spalvos ir spalviukai";

o Pedagogai organizavo ir dalyvavo 9 sveikatingumo renginiuose. Projektuose - ,,Lietuvos
maZqiq Zaidynes - 2021* (pravestos 7 pamokeles), veiklas vykdant ir nuotoliniu b[du,
,,Skaidiuoju ir sportuoju"; respublikines akcijos (RIUKKPA): ,,Judrus vaikai- gamtos
draugai, ,,Rieda ratai rateliukai", ,,Aktyvus koridorius", ,,MaLoji mylia"; fizinio aktyvumo
veikla ,,Daug judu - sveikas esu"; renginys ,,Linksmasis fizinis pratimas", ,,Trikrep5io
festivalis-2021*. Sios priemones skatino vaikq fizini aktyvum4, supaZindino su

ekologi5komis susisiekimo priemonemis, aktyvino vaikq ir bendruomenes judejim4;
o Bendruomends sveikatos stiprinimui, specialiqiq poreikiq ugdytiniq pagalbos teikimui didelg

reikSmg turejo 1 logopedo, psichologo, 2 mokytojq padejejq papildomq etatq isteigimas.
[staigoje speciaiiqjq poreikiq vaikq dalis - 25 procentai visq lankandiq vaikq, todel vaikq

pasiekimq ir paZangos lygis, atitinkantis vaiko ruid1- 75 procentai. Atliktos tevq anketines apklausos
apie ugdymo kokybg, vaikq savijaut4 istaigoje. Labai gerai ir gerai vaiko savijaut4 vertinandiq tevq
dalis - 98 procentai, ugdymo kokybg labai gerai ir gerai vertinandiq tevq dalis - 98 procentai.
Praplesta informaciniq technologijq baze. [sigyta: 4 plan5etiniai ir 4 ne5iojami kompiuteriai,
interaktyvus ekranas, 77 proc. pedagogq patobulino skaitmening kompetencijq. Komunikacija tarp
pedagogq bei tevq tapo sekmingesne, ugdymo turinys papildytas k[rybi5komis iniciatyvomis,
sudarytos s4lygos saviraiSkai.
Internetineje svetaineje atnaujinti darZelio ivaizdi reprezentuojantys elementai, sukurti nauji meniu
punktai.
Pirmo tikslo rezultatai dera su STRAPIO planinems ir faktinems reik5memis.

[gyvendinant strbteginio plano 2019-2021 metams 2 strategini tiksl4 ,,Patobulinti turimas
ugdymo erdves naujomis priemonemis bei tgsti istaigos renovacijos darbts", 2021 metais
atnaujinome devyniq grupiq ir kiemo ugdymo erdves;
Tikslo igyvendinim4 vertiname labai gerai, pasiektas maksimalus lauktinas rezultatas. Patenkinti
bendruomenes lflkesdiai mo kokybe ir priei
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2l2lmetais sekmingai administruota ir valdyta istaigos reikmems skirti asignavimai:
o atnaujintos 8 grupiq vidaus ir ugdymo erdves naujomis i5maniomis iaidimo priemonemis -

isigyti nauji baldai 5 grupese (2000 eur.) ir administracijos (sandelininkes) kabinete (1700
eur.), pakeistos 8 grupiq durys (4400 eur), atliktas 2 grupiq ir 2 riibineliq remontas (1800
eur.), sumontuotos naujos Zaliuzes (810 eur). vienos laiptines iejimo remontas, irengtos 4
ugdymo(si) erdves lauko pavesinese, 4 Zaliosios edukacines aplinkos (lysves), irengtas S.
Kneipo refleksoterapinis sveikatingumo takas, iS esamq patalpq irengtas mokytojq
kambarys, siekiant atliepti Siuolaikines visuomenes poreikius;

o Parengtas istaigos Sildymo sistemos pakeitimo projektas (900 eur.);
o Parengtas dalies kiemo pesdiqiq takq remonto projektas;
o Pradetas igyvendinti Aplinkos projektq valdymo agenttros finansuojamas Klimato kaitos

programos le5omis fotovoltines (saules) elektrines irengimas, siekiant pagerinti

. atsinaujinandiqenergijosi5tekliqvartojim4.
Sioms priemonems igyvendinti buvo panaudojamos savivaldybes biudZeto leSos, mokymo leSos ir
1,2% le5os bei bendruomends iniciatyvos.
2021metai uZbaieti be finansiniu isiskolinim

II SKYRIUS
2021 METU VETKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLTAI

1. Pagrindiniai2l2l metq veiklos rezultatai

UZduotys Siektini renitatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotvs iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1. Pagerinti
ugdymo(si)
rezultatus ir
ugdymo kokybg.

Diegiamos
priemones
socialiniam
emociniam

nauJos

ugdymui.

amZiaus
pasiekimq

vaikq
ir

Padides
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

paZangos lygio,
atitinkandio vaiko
raidq dalis.

Iki 2021-06-01, 8-iose
grupese irengti Zaidimo
kampeliai socialinei
ugdytiniq kompetencijai
pletoti.

I ugdymo turini
integruojamos 2
progrulmos:
l. Socialinio emocinio
ugdymo programa

,,Dramblys"
ikimokyklinukams.
Dalyvaus 60 proc.
ugdytiniq.
2. Socialinio emocinio
ugdymo programa

,,Dramblys"
prie5mokyklinukams.
Dalyvaus 20 proc.
ugdytiniq.

Socialiniam emociniam
ugdymui 8 -iose grupese

irengti Zaidimo kampeliai
socialinei kompetencijai
pletoti, isigytos naujos
priemones - kilimeliai pykdiui
iStrypti, kilimai,,Emocijos",
kamuoliukai ,,Emocijos",
plakatai, teatro leles.
Socialinio emocinio ugdymo
programoje ,,Dramblys"
dalyvavo 75 proc.
ikimokyklinukq ir 85 proc.
prie5mokyklinukq. IS viso
pravestos 225 veiklos. 16%
vaikq pagerejo emocine
savij auta, emocinis intelektas.
(Duomenys gauti,
pedagogams atlikus vaikq
emocines b[senos vertinim4
analizuojant pie5inius ir
apklaus4 e-dienyne ,,Mtisq
darZelis").
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Padides
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
ugdymo(si) sunkumq
atpaZinimas

istaigoje, dalis.

Padides tevq
(globejq), labai gerai
ir gerai (apklausos
budu) vertinandiq
ugdymo kokybg

istaigoje, dalis.

Vaiko paZangos

stebesenos rezultatq
(pasiekimo apra5q)
perdavimas kitos
pakopos
(prieSmokyklinio,.
pradinio) ugdymo
pedaqosams dalis.

85% pedagogq atpaZins
vaikq ugdymo(si)
sunkumus ir gebes
pritaikyti vaikui
tinkamiausius ugdymo
metodus. Specialistq
komanda papildyta
psichologu, logopedu,
mokytoju padejeju.

Labai gerai ir gerai-97
proc. (buvo 96 proc.)
Patenkinama - 0 proc.
Nepatenkinama 0

proc.

Parengti 100 proc.
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amiiaus vaikq
pasiekimo ir paZangos
apra5ai perduoti
pradinio ugdymo
mokytoiams.

Atlikta pedagogq anketine
apklausa,,Vaikq ugdymosi
sunkumq savalaikis
atpaiinimas'.. 8 5olo pedagogq
gebes atpalinti vaikq
ugdymosi sunkumus, taikant
inovatyvius metodus.
88 proc. pedagogq dalyvavo

istaigos ir KPPT specialistq
orgaruzuotole

,,Specialiqjq

paskaitoje
ugdymosi

poreikiq paZinimas ir pagalba
ikimokyklinio bei
prie5mokyklinio amZiaus
vaikams ugdymo procese".
Pedagogai sekmingai atpaZino
vaikq ugdymosi sunkumus,
pagerej o ugdytiniq pasiekimai
ir paZanga.
Atlikta tevq anketine apklausa
(www.apklausa.lt
platformoje) ,,Labai gerai ir
gerai ugdymo kokybg

istaigoje vertinandiq tevq
dalis". 98 proc. ugdymo
kokybg istaigoje ivertino labai
gerai ir gerai.
100 proc. ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimo ir paZangos

apra5ai perduoti pradinio
ugdymo mokytojams. Su
vaikq pasiekimq rezultatais
individualiai supaZindinti
uedytiniu tevai.

1.2. uZtikrinti
saugi4 vaikq
savijaut4,
suburiant

istaigos
bendruomeng
lauko ir vidaus
erdviq
atnaujinimui.

.Bendruomenes

isitraukimo i erdviq
kflrim4 dalis,
procentais.

fkurtos naujos
edukacines erdves.

55 % bendruomenes
nariq dalyvaus akcijose,
talkose kuriant erdves.

Netradiciniq
sveikatingumo erdviq
dalis pritaikytq vaikq
ugdymui,4 vnt.
Iki 2021-05-01 irengta
smelio ddle ir takelis
vaikq pojfldiams lavinti.

57 % bendruomends nariq
dalyvavo akcijose, talkose,
projektuose (,,Judrtis vaikai-
gamtos draugai",,,Globokime
pauk5telius", ,,Kaledq
vainikas", ,,Groju kai miisq
rankelese",,,M[sq vaikystes
vasara").
Iki 2021-05-01 irengta smelio
deile ir takelis vaikq
pojtdiams lavinti.
Iki 2021-06-01 irengtos 4
mokymo(si) erdves lauko
pavesinese.
Iki 2021-06-01 irengtos 4

Zaliosios ugdymo(si) aplinkos
(lysves).
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Labai gerai ir gerai
vaiko savijaut4
vertinandiq tevq
dalis.

lki 2021-06-0 1 irengtos
mokymo(si) erdves
lauko pavesinese.
Iki 2021 -06-0 1 irengtos
dvi Zaliosios
ugdymo(si) aplinkos
(lysves).
Iki 2021-11-01 irengtas
S. Kneipo
refleksoterapinio
sveikatingumo takas.
rki 2021-12-01,
pritaikyti koridoriaus
erdvg judejim4
skatinandiais
edukaciniais Zaidimais.

Labai gerai ir gerai-97
proc. (buvo 96 proc.)
Patenkinama - 0 proc.
Nepatenkinama 0
proc.

Organizuotas ekologinis-
kfirybinis projektas,,Mano
Zalioji palange", kuriame
dalyvavo istaigos
bendruomene.
Iki 2021-ll-01 irengtas S.

Kneipo refleksoterapinio
sveikatingumo takas.
lki 2A2l-12-01 koridoriaus
erdves pritaikytos judejim4
skatinandiais edukaciniais
Zaidimais. [sigyti 5 takai vaikq
sportiniams gebejimams
ugdyti. Koridoriq erves
pritaikytos vaikq sportiniams
Zaidimams, estafetems
organizuoti. Atiktas vienos
laiptines iejimo remontas
(1000 eur.)
Atlikta tevq anketine apklausa
intemetineje platformoje
www.apklausa.lt. Labai gerai
ir gerai vaiko savijaut4
vertinandiq tevtl dalis- 98
proc.

1.3. Taikyti
ugdymo
inovacijas ir
novatoriSkus
sprendimus
ugdymo turinio
igyvendinimui ir
sekmingam

istaigos
ivaizdlio
formavimui.

I5pletotas vaikq
poreikius atitinkantis
skaitmeninis ugdymo
turinys, pritaikant
IKT technologijas.

Padides pedagogq
IKT taikymo
galimybes istaigoje,
dalis.

Prie5mokyklinio
amZiaus grupese ir
specialiuirl poreikiu

rki 202t-06-01
patobulinta mokytojq
skaitmeninio
raStingumo,
informacijos valdymo ir
skaitmeninio ugdymo
turinio k[rimo,
pristatymq rengimo
kompetencijos ir
patenkinti vaiko
poreikiai bei paZinimo
galios. Bus pradeta
naudoti Genial.Ly
programa.
77% pedagogq taikys
igytas skaitmenines
kompetencijas IKT
srityje ir panaudos
organizuodami ugdymq.
60% tevtl naudosis
elektroniniu dienynu ir
dalyvaus vaikq
pasiekimq ir paZangos
vertinime.
Iki 2021-04-30 grupiq
aplinkos papildytos
IKT usdomosiomis

77% pedagogq patobulino
skaitmeninio ra5tingumo,
informacijos valdymo ir
skaitmeninio ugdymo turinio,
svetainiq kurimo, pristatymq
rengimo kompetencijas.
Ugdytiniai igrjo Ziniq IT
srityje. Organizuodami
ugdym4 pedagogai taike
inovatyvias priemones
STEAM, EduSensus, logo
Laidimai,
Genial.Ly,

naudotis
Magisto

BookCreator,
Magisto,

BookCreator,
programomis.

Educandy programos;
Suorganizuotos 2 metodines
valandos mokytojams kaip

Ugdyme pradeti naudoti QR
kodai, stiprinant vaikq
mokymo(si) motyvacij4.

[sigyti 2 kompiuteriai (1000
eur.), 4 plan5etiniai
kompiuteriai (900 eur), I



vaikq ugdymui
naudojama
specializuota
kompiuterine iranga,
mokymosi
priemones.

{gyvendinama
Pozityvios tevystes

igUdziq ugdymo
programa ,,STEP' 0-
5rr.

priemonemis vaikq
kurybi5kumo, loginio
m4stymo, mokejimo
mokytis gebejimams
ugdyti-isigyti
interaktyvios
priemones-kubas, bite,
grindys.
Iki 2021-08-31 isigyta
itraukiajam ugdymui
kompiuterine mokymo
programa
prieSmokyklinio
amZiaus grupese ir
specialiqjq poreikiq
vaikams.
rki 202t-12-3t
tobulinant ugdymo
kokybg per tinklaveik4
ir bendradarbiavim4

ivaldytos 2 naujos
platformos su tevais

,,Google Meet"
apps.google.com lr
Zoom.us.

lki202l-03-01 sudaryta
programoje
dalyvausiandiq tevq
grupe. Pakitgs tevq
poZiflris i ankstyvojo
amZiaus
adaptacij4

vaikq
vaikq

darZelyje.
Pakitgs tevq poZiflris i
vaikq ugdymo(si)
sunkumus, motyvacij4.
Mokymuose dalyvaus
15 proc. tew.

interaktyvus ekranas (1700
eur.), 3 garso koloneles,
interaktyvi bite, atnaujintas
interneto rySys, vaikq
kurybi5kumo, loginio
mqstymo, mokejimo mokytis
gebejimams ugdyti.

[traukiqjam ugdymui
naudojamos programos
EduSensus, logo Zaidimai,
BookCreator, Magisto,
Educandy.

Iki 2021-12-31 tobulinta
ugdymo kokybe per
tinklaveikE ir
bendradarbiavimE, ivaldytos 2
naujos platformos,,Google
Meet" apps.google.com ir
Zoom.us. ir suorganizuota 10

tevq susirinkimq grupese, 2

visuotiniai susirinkimai
(virtuali aplinka), 11 renginiq
su tevais (virtuali aplinka),
organizuota ir pravesta l3
ugdymo veiklq.

{gyvendinti Pozityvios
tevystes ig[dZiq ugdymo
programos ,,STEP 0-5'o
mokymai tdvams. 15% tdvt+
patobulino Zinias apie vaikq
adaptacijq, ugdymosi
sunkumus, vaiko auklejimo

ig0dZius. (Duomenys gauti
atlikus anoniming tevq
apklaus4 platformoje
www.apklausa.lt)

2. UZduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies ddl numatytq rizikq (iei tokig buvo)
Nebuvo
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3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
rildoma. iei buvo atlikta veiklos rezultatams

UZduoEs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3. 1 Inicijuoti Tarptautinius projektus. Dalyvavauta 5 Erasmus* eTwinning projektuose:

,,Sharing nursery rhymes / traditional songs for preschool",
dalyvavo 6 Salys, pravesta 12 veiklq. ,,We look at the same
sky from different windows", dalyvavo 7 Salys, pravesta 2
veiklos; ,,Linksmieji pir5tukai" dalyvavo 2 Salys, pravestos
5 veiklos; ,,Tarpkultiirines komunikacijos igudZiq
tobulinimas ir jq integravimas uZsienio kalbq ir kitq dalykq
pamokose", dalyvavo 6 Salys, pravestos 3 veiklos;
,,Lietuvai 103 mali Zingsneliai", dalyvavo 3 Salys,
pravestos veiklos.
Istaisa apdovanota Europos kokvbes Zenkleliu.

3.2 Ugdymo turini papildyti STEAM
veiklomis.

Organizuotos eksperimentq dienos vidaus ir lauko
edukacinese erdvese; Ugdymas maksimaliai organizuotas
lauke, i5pletotos STEAM veiklos, lauko pedagogikos
elementai.
Dalyvauta programoje ,,STEAM pasakos. Nuo idejos iki
lgyvendinimo", ,,STEAM ikimokykliniame ugdyme

igyvendinant ,,eTwinning" projektus". Pedagogai
organizavo ugdom4sias veiklas itraukiant STEAM
elementus.
Vaikq skaidiavimo ir matavimo bei aplinkos paZinimo
pasiekimq rezultatai padidejE 5%. (Duomenys gauti,
atlikus e-dienyne ,,M[sq darZelis" vaikq pasiekimq ir
paZangos analize).

3.3 UZtikrinti kokybi5k4, sklandq, tevq
Itikesdius atitinkanti istaigos veiklos
organizavim4, laikantis Covid-19
pandemij os valdymo priemoniq

[staigos veikla nebuvo apribota del Covid-19 pandemijos.
Visus metus istaiga uZtikrino paslaugq prieinamum4.
Buvo sudarytos s4lygos vaikq darZelio vaikams ir Kauno
lop5elio-darZelio ,,Liepaitd" ugdytiniams dalyvauti
ugdymo Drocese visos vasaros metu.

4. Pakoreguotq 2021 metq veiklos uiduoiiq nebuvo

,i' , -. ': : "' - Ramund DZiaugieneDirektore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos) -(para5as) (vardas ir pavarde)


