
  INFORMACIJA  APIE PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ 

2016-2017 M. M. VEIKLA, VIEŠOJO SKELBIMO APRAŠAS 

 

1. Bendros žinios apie mokyklą 

 

Mokyklos pavadinimas - Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“; 

Adresas - Pušaloto g. 26, Panevėžys, LT-35134, el. p.: zibutedarzelis@yahoo.com, tel. ( 8 - 4 5 ) 4 6 4313; 

Mokyklos tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

Mokomoji kalba - lietuvių kalba; 

Direktorius – Loreta Simanavičienė. 

Lopšelio - darželio tarybos pirmininkas – Jolanta Nebilevičienė; nariai: Edita Miežinienė, Eglė 

Mackevičienė. 

2. Vizija ir misija, tikslai ir uždaviniai 

 

Vizija: 

Šiuolaikiška ikimokyklinio ugdymo mokykla, garantuojanti ugdymo(si) prieinamumą ir kokybę 

kiekvienam vaikui pagal jo poreikius ir prigimties galias.  

Misija: 

 Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, kryptingai pritaikant 

ugdymo(si) turinį, atviru ir šiltu pedagogų bendravimu ir bendradarbiavimu su ugdytiniais, jų tėvais, 

socialiniais partneriais. Skatinant vaikų saviraišką, kūrybiškumą, pabrėžiant vaiko sveikatos puoselėjimą, 

individualumą, racionaliai panaudojant įstaigai skirtus išteklius. 

Tikslai:                   

1. Ekologinis ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje, plėtojant vaikų 

meninę – pažintinę kompetenciją.  

2. Užtikrinti tęstinumą turtinant įstaigos materialinę bazę, atliepiančią švietimo tendencijas 

ir įstaigos bendruomenės poreikius. 

3. Saugoti ir rtiprinti vaikų ir kitų bendruomenės narių fizinę, dvasinę sveikatą. 

  

Uždaviniai: 

                   1. Ekologinės kultūros pradmenų ir ekologinio sąmoningumo ugdymas, įtraukiant vaikus į 

įvairias veiklas, ugdant kompetencijas.  

2. Gerintį įstaigos materialinę bazę, racionaliai, tikslingai ir kūrybingai naudojant įstaigos 

skirtas lėšas, vykdant finansinės veiklos priežiūrą. 

3. Skatinti savivaldos institucijų bendradarbiavimą, puoselėjant įstaigos kultūrą, rengiant 

strateginius įstaigos dokumentus. 

3. Neformaliojo švietimo programų vykdymas. 

 

 Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo 

programa „Žibutės žiedlapėliai“, Priešmokyklinio ugdymo  bendrąja programa, teikiant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Integruojamos: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa“ sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui, „Zipio draugai“ 

programa - socialinių įgūdžių ugdymui. Organizuoti papildomo ugdymo būreliai: 

 Dailės. 



 Šaškių. 

 Sportinių bendrųjų pratimų. 

 Šokių. 

 Anglų kalbos. 

 Dainavimo, muzikavimo. 

3. Mokyklos ugdymo planas. 
 

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas ištisus metus. 

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d., užtikrinant optimalią vaiko 

raidą, padedant pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 

Ugdytinių atostogų trukmė. 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2016-10-31 2016-11-04 

Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06 

Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14 

Papildomos 2017-02-20 

2017-04-03 

 

2017-02-24 

2017-04-07 

 

Vasaros 2017-05-31 2017-08-31 
 

Įstaiga dirba 5 dienas per savaitę, 10,48 val. režimu. 

Priešmokyklinė grupė veikia kasdien nuo 7 val. 30 min.iki 18 val. 18 min. 

Lankytos ir praleistos dienos žymimos grupių dienynuose, kiekvieno mėnesio pabaigoje daroma 

lankytų, praleistų dienų suvestinė. 

 

4. Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas. 

 

Ugdytinių pasiekimai vertinami du kartus metuose: spalio-lapkričio mėn., gegužės-birželio mėn., 

vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Žibutės žiedlapėliai“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 

programa. 

Vaikų veikla ir elgesys, mintys yra nuolat stebimi ir fiksuojami grupės savaitės planavime. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas per 4 savaites nuo priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo 

pradžios atlieka pirminį vaikų pasiekimų įvertinimą. 

Įgyvendinus Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priešmokyklinio ugdymo pedagogas 

atlieka galutinį įvertinimą parengdamas laisvos formos išvadą-rekomendacijas pradinių klasių mokytojui. 
 

Pasiekimų fiksavimo ir pateikimo formos: 
 

• Vaiko pasiekimų aplankas (segtuve)- vaiko veiklos darbai, kuriuose   

atsispindi tikslo įgyvendinimo per realius uždavinius eiga. 

• Individualus vaiko vertinimas vaikams nuo 1 iki 5 (6) metų, pagal 18  vaiko ugdymosi 

pasiekimų sričių. 

• Vaikų grupės vertinimas - diagramos, pagal 18  vaiko ugdymosi pasiekimų sričių. 

• Nuotraukos - fiksavimas kasdieninės vaiko veiklos, kalendorinių, sporto švenčių, pramogų , 

išvykų, ekskursijų ir t.t. 

• Specialistų komentarai (logopedo) - pastebėjimai apie išskirtines vaiko mąstymo, elgesio, 

(teigiamo) charakterio savybes. 

• Susirašinėjimas su tėvais. Jis skatina tėvus įsitraukti į vaiko ugdymo procesą. 

 

 



5.  Logopedo, sveikatos priežiūros specialisto ir kitų teikiamos paslaugos. 

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų vertinimas: mokslo metų pradžioje logopedas fiksuoja vaiko 

kalbos išsivystymo lygį ir numato korekcinio darbo būdus, pildomos kalbos kortelės, ruošiami 

korekcinio darbo planai; metų gale vertinama padaryta pažanga, 2 kartus metuose: sausį, gegužį, 

pildoma logopedų darbo ataskaitos forma. Vaiko pasiekimai aptariami Vaiko gerovės komisijoje. 

Logopedinius užsiėmimus lanko 22 vaikai, iš jų – 10 priešmokyklinės grupės vaikai. Bendradarbiaujama 

su Panevėžio pedagogine-psichologine tarnyba. Už vaikų sveikatos priežiūrą, mitybą, atsakinga 

vyresnioji slaugytoja. 
 

6.  Ugdytinių priėmimas į lopšelį-darželį. 

 

 Į vaikų lopšelį - darželį vaikai priimami pagal gyvenamą vietą. Grupėje vaikų skaičius 

negali viršyti pagal amžiaus grupes Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatyto 

maksimalaus vaikų skaičiaus. 

 Vaikų priėmimas vykdomas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ugdytis 

pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vadovaujantis tvarkos aprašu, patvirtintu 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-8, dėl naujų HN:2016 ir 

kitų savivaldybių vaikų priėmimo sąlygų. 

 Įdiegta Savivaldybėje vieningą vaikų tėvų prašymų registracija- 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos programa (IUMVREP), 

kuri startuoja 2016-09-01. 
 

Lopšelis-darželis - 6 grupių: 

2 grupės ankstyvojo amžiaus vaikams (1-3 m.). 

3 ikimokyklinio amžiaus vaikų (3-5 m.). 

1 priešmokyklinio ugdymo grupė (5-6/7 m. vaikams trunka vienerius metus). 

Grupes komplektuoja lopšelio - darželio direktorius. 

Vaikai priimami į įstaigą tėvams (globėjams) pateikus prašymą direktoriui; pasirašius sutartis ir 

atnešus vaiko sveikatos būklės pažymėjimą. Vaikų grupės komplektuojamos to paties amžiaus kasmet iki 

rugsėjo 1 d. 

Esant laisvoms vietoms, grupės gali būti komplektuojamos visus metus. 

Vaikai, turintys specialiųjų poreikių, integruojami į bendrojo pobūdžio grupes. 

Direktorės įsakymu vaikas išbraukiamas iš sąrašų, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus 

prašymą ir visiškai atsiskaičius už vaiko išlaikymą įstaigoje. 
 

7. Ugdytinių maitinimas. 

                Organizuojamas remiantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Remiames Vaikų 

priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 

d. sprendimu Nr. 1-8, dėl naujų HN:2016 ir kitų savivaldybių vaikų priėmimo sąlygų. 2015 m. sausio 1 d. 

vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos raštu: „Dėl mokinių nemokamam 

maitinimui skiriamų lėšų maisto produktams įsigyti pasikeitusių dydžių eurais nustatymo“ 2014-10-04 

Nr. A-919 priešmokyklinės grupės vaikai, kurie gauna nemokamą maitinimą, prie gauto nemokamo pietų 

ar pusryčių maitinimo kasdien pridedamas priedas prie maitinimo. Jį sudaro: 0,65 €. pusryčiams ir 1,29 €. 

pietums.  

 Tėvai moka 100 proc. nustatytos vieno, dviejų arba trijų kartų per dieną maitinimo normos 

mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną už kiekvieną darbo dieną nustatomas 0,43 €  

mokestis įstaigos reikmėms.  

 

 

 

 

 

 



 

8. Mokytojų sąrašas 

Lopšelyje-darželyje laisvų mokytojų darbo vietų nėra. 

Eil. 
Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Ką baigė Specialybė Pareigos (kvalifikacinė 

kategorija) 
1 2 3 4 5 

1. Loreta 

Simanavičienė 

 Aukštasis. Ikimokyklinio amžiaus 

pedagogika - psichologija 

Direktorė  

 

2. Edita 

Miežinienė 

Klaipėdos universitetas. 

Aukštasis. 

Ikimokyklinio amžiaus 

pedagogika - psichologija 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

(III-a vadybinė) 

3. Daiva 

Galvonienė 

ŠPI Klaipėdos 

pedagoginis fakultetas 

Aukštasis. 

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 

(vyresniojo auklėtojo) 

 

 

 

 

4. Edita Lasienė Klaipėdos universitetas. 

Pedagogikos fakultetas 

Aukštasis. 

Edukologijos Bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis      ir 

auklėtojo profesinė kvalifikacija. 

Auklėtoja 

(auklėtojo-metodininko) 

5. Danutė 

Pankevičienė 

Panevėžio J. Švedo 

pedagoginė muzikos 

mokykla. Spec. 

vidurinis. 

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja. Auklėtoja 

(vyresniojo auklėtojo) 

6. Aušra 

Žaromskienė 

Panevėžio J. Švedo 

pedagoginė muzikos 

mokykla. Spec. 

vidurinis. 

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja. Auklėtoja 

(vyresniojo auklėtojo) 

7. Aldona 

Ramoškienė 

Panevėžio J. Švedo 

pedagoginė muzikos 

mokykla. Spec. 

vidurinis. 

Liaudies instrumentų mokytoja. Meninio ugdymo 

pedagogė 

(vyresniojo muzikos 

mokytojo) 

8. Inga 

Abduveleva 

Klaipėdos     

universitetas 

Pedagogikos fakultetas. 

Aukštasis. 

Edukologijos Bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis      ir 

auklėtojo profesinė kvalifikacija. 

Auklėtoja 

(vyresniojo auklėtojo) 

9. Jolanta 

Lašinienė 

Panevėžio kolegija. 

Aukštasis. 

Edukologijos profesinio bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis      ir 

auklėtojo profesinė kvalifikacija. 

Auklėtoja 

(vyresniojo auklėtojo) 

10. Rasa Stulpinienė Klaipėdos universitetas 

Pedagogikos fakultetas. 

Aukštasis. 

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja. Auklėtoja 

(vyresniojo auklėtojo) 

11. Sandra 

Belazaravičienė 

Klaipėdos universitetas. 

Aukštasis. 

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja; 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė. Edukologijos bakalauro 

kvalifikacija. 

Auklėtoja 

(vyresniojo auklėtojo) 

12. Jolanta 

Nebilevičienė 

Klaipėdos 

universitetas. 

Aukštasis. 

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja; 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas. Edukologijos 

bakalauro kvalifikacija. 

Auklėtoja 

(vyresniojo auklėtojo) 

13. Inga Zelionkienė Klaipėdos 

universitetas. 

Aukštasis. 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogikos bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis bei 

auklėtojo profesinė kvalifikacija. 

Auklėtoja 

(vyresniojo auklėtojo) 

14. Virginija 

Bagdonavičienė 

Šiaulių K. Preikšo 

pedagogikos institutas. 

Aukštasis. 

Pagalbinės mokyklos mokytoja ir 

logopedė. 

Logopedė 

(vyresniojo specialiojo 

pedagogo). 



 

10. Mokyklos pasiekimai.  
                   Įstaigoje rengti, įgyvendinti trumpalaikiai grupių projektai. Ikimokyklinio ugdymo programai 

įgyvendinti: „Vaiko adaptacija ankstyvajame amžiuje, fizinio aktyvumo ir savarankiškumo skatinimas“. 

Protokolas Nr. 5, 2016-05-19. „Draugiški vaikų tarpusavio santykiai“. Protokolas N.4, 2016-04-28. „Aš ir 

spalvotas pasaulis“. Protokolas Nr.3, 2016-03-28. „Vaikų iniciatyvumo ir aktyvumo skatinimas žaidžiant 

vienas šalia kito“. Protokolas Nr. 2, 2016-03-13. 

 

 Kvalifikacijos tobulinimo programa „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 

Lektoriai - V. Briedienė, R. Stankevičienė, E. Miežinienė. PPŠC pažymėjimas Nr. BŠ-0201. 2016 m. 

gegužės mėn. 13, 24 d. ir birželio mėn. 2 d. 

 Padėka lopšelio-darželio kolektyvui už dalyvavimą draugiškame gamtai konkurse 

,,Kamštelių vajus“ 2016 m. Komandinį darbą kartu su tėvais. 

 Padėka lopšelio-darželio kolektyvui už dalyvavimą ir bendrystės jausmą, dalyvaujant 

Panevėžio 513 gimtadienyje. 2016-09-10 

 Pažyma už dalyvavimą lopšelyje-darželyje „Jūratė“ organizuotoje foto parodoje 

„Rudenėlis kaip gražu...“ 2016-10-24 Nr. 202. 

 Ugdytinių piešinių paroda pagal T.Dirgėlos knygą „Apie raganą Šiokią tokią“, skirta 

Metų knygos rinkimams. Pažyma. Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka filialas Šiaurinė 

biblioteka. 2016-02-29. 

 Pažyma. Ugdytinė Izabėlė Šilinskaitė 2016-10-13 – 25  dalyvavo lopšelyje-darželyje 

„Kregždutė“ organizuotoje vaikų piešinių parodoje „Mano svajonių darželis“. 2016-10-25. 

 Pažyma. Auklėtoja Edita Lasienė ir Rasa Stulpinienė dalyvavo lopšelyje-darželyje 

„Kregždutė“ organizuotoje kūrybinių darbų parodoje „Buratino raktelis“. 2016-04-15 Nr. G-27. 

 Pažyma. Edita Lasienė ir Inga Abduveleva rengė projektinę veiklą „Aš ir spalvotas 

pasaulis“ kvalifikacijos tobulinimo seminare „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 2016-06-08 

Nr. BŠ – MV 078, Nr. BŠ-MV 079 PPŠC.  

 Pažyma. Edita Lasienė ir Inga Abduveleva dalyvavo ikimokyklinių įstaigų kūrybinių 

darbų parodoje „Velykų bobutės vežimėlis“. Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“. 2016-04-14 Nr.09, Nr. 

04. 

 Pažyma. Danutė Pankevičienė dalyvavo ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų parodoje 

„Velykų bobutės vežimėlis“. Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“. 2016-04-14 Nr.12. 

 Pažyma. Aušra Žaromskienė dalinosi patirtimi su Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ 

pedagogais, skaitė pranešimą „Etninių švenčių integravimas į visuminį ugdymą“. Šilutės rajono švietimo 

pagalbos tarnyba. 2016-04-22 Nr. R5-48. 

 Padėka. Meninio ugdymo pedagogei Aldonai Ramoškienei už ugdytinių parengimą 

Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigųšventiniame renginyje „Vaikystės supuoklės“ ir Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai paminėti akcijoje „Taikos Glėbys“ Panevėžio teatre „Menas“. Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius. 2016-10-05. 

 Pažyma. Aldona Ramoškienė dalinosi patirtimi su Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ 

pedagogais, skaitė pranešimą „Tautinių tradicijų, papročių puoselėjimas meninėje veikloje“. Šilutės 

rajono švietimo pagalbos tarnyba. 2016-04-22 Nr. R5-49. 

 Pažyma. Ugdytinis Gustas Vorobjovas, Vilija Kiaurakytė ir auklėtoja Inga Abduveleva 

2016-10-13 – 25  dalyvavo lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ organizuotoje vaikų piešinių parodoje „Mano 

svajonių darželis“. 2016-10-25. 

 Pažyma. Auklėtoja Inga Abduveleva pristatė „Rieda margučiai“ veiklą bei dalinosi 

patirtimi su Šlilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogais. 2016-04-22 Nr. R5-47. 

 Pažyma. Auklėtoja Jolanta Lašinienė parengė stendinį pranešimą „Ekologinis ugdymas 

per kūrybą“ kvalifikacijos tobulinimo seminare „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 2016-06-

08 Nr. BŠ – MV 083. 

 Pažyma. Auklėtoja Rasa Stulpinienė parengė stendinį pranešimą ,,Šeimos dalyvavimas 

ir švietimas kasdieninėje veikloje, antrinių žaliavų panaudojimas“ kvalifikacijos tobulinimo seminare 

„Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 2016-06-08 Nr. BŠ – MV -082 PPŠC. 

 Pažyma. Auklėtoja Sandra Belazaravičienė rengė ir pristatė projektinę veiklą „Kodėl 

susirgo Nevėžis“ kvalifikacijos tobulinimo seminare „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 

2016-06-08 Nr. BŠ – MV 081 PPŠC.  



 Pažyma. Auklėtoja Sandra Belazaravičienė dalyvavo Panevėžio rajono ir miesto 

ikimokyklinių įstaigų akcijoje „Spalvotų ledinukų žaismas“. 2016-03-02 Nr. 60. 

 Pažyma. Virginija Bagdonavičienė parengė 13-os klasės renginį-pratybas 

„Regiu,girdžiu,gražiai kalbu“ .2016-12-01 Nr.BŠ-MV-081 PPŠC.  

 Pažyma. Auklėtoja Inga Zelionkienė parengė stendinį pranešimą ,,Darbo įgūdžių 

formavimas“ kvalifikacijos tobulinimo seminare „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 2016-

06-08 Nr. BŠ – MV -080 PPŠC. 

 Įsijungta į programą  ,,Kubuš gamtos mylėtojai“. Įgyvendinimas 2017 m. 01 mėn. iki 12 

mėn. 

 Įgyvendinta Zipio draugai programa. 

 Padėkos raštas. Dalyvauta  „Kalėdų miestelis“ renginyje. Kultūros centro Panevėžio 

bendruomenių rūmai. 2016 m. gruodžio 16-26 d.            

            Saugant ir stiprinant vaikų sveikatą dalyvavome Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ 2015 m. konkurse ,,Padėkos raštas 2015 m. Vilnius 

            Dalyvavome akcijoje ,,Kamštelių vajus“ 2016 m. Padėka. 

            Dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Padėkos raštas. 2017-01-13 

Tarptautinės komisijos pirmininkas ir Nepriklausomybės akto signataras Emanuelis Zingeris. 

            Dalyvavome Panevėžio miesto darželių estafečių ,,Olimpinės viltys“ varžybose.  Panevėžio Kūno 

kultūros ir sporto centras 2017-04-28. 

            Dalyvauta šventiniame renginyje ,,Pasaulinei žemės dienai“. Panevėžio miesto savivaldybės 

ekologijos skyriaus padėka 2017-04-20. 

            

                     11. Mokyklos bendruomenės tradicijos. 

  

Dalyvauta Panevėžio miesto šventinėje eisenoje pažymint Aukštaitijos sostinės Panevėžio 513 

gimtadienį. 2016-09-10. Padėka. Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų. 

Organizuotas auklėtojų etnografinio ansamblio Adventinis giesmių vakaras Rozalimo Švč. 

Mergelės Marijos parapijos senjorų namuose. 2016 m. gruodis. 

Dalyvaujama programoje „Pienas vaikams“, „Vaisiai ir daržovės“, organizuojant sveiką vaikų 

maitinimą. 

Organizuotos vaikams edukacinės programos : ,,Alpakų auginimas Lietuvoje“ 2016-05-04, 10, 11.  

            Organizuota šventinė renginių savaitė su socialiniais partneriais  vaikams , tėvams, Pušaloto 

mikrorajono bendruomenei pažymint įstaigos 55-ąjį jubiliejų. 

Informacija talpinta informaciją apie įstaigos veiklą ugdymo aktualijas, prioritetus 

internetinėje svetainėje www.zibute.eu. , įstaigos facebook, laikraštyje „Sekundė“ 2017-01-04 Nr.2 

(6102). 

 

  12.   Su   mokyklos   veiklą   reglamentuojančiais   dokumentais   tėvus   supažindina 

mokyklos administracija.  
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