
                                                                                                                           

 

 

KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „ROKUTIS“ 

PROGRAMOS „DARNI MOKYKLA – 2019/2020“  PLANAVIMAS 

 

„Žaliosios komandos“ nariai 

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktiniai duomenys 

1. Ramutė Stanislovaitienė Direktorius Mob. tel. 862056220 

ramute.s@hotmail.com 

2. Lina Pochylienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mob. tel. 868560760 

ldrokutis@gmail.com 

3. Edita Sabaliauskienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Mob. tel. 860199056 

edmundas.sab@gmail.com 

4. Renata Marcinkevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mob. tel. 864161474 

marcinkeviciene.renata@gmail.com 

5. Daiva Stanionienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mob. tel. 861531676 

stanionienedaiva@gmail.com 

6. Sandra Viršutienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Mob. tel. 865897210 

sandra.virsutiene@gmail.com 

7. Jovita Pravackienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mob. tel. 867562009 

pravackiene@gmail.com 

8. Kamilė Šimkaitienė Tėvų atstovas Mob. tel. 860680676 

kamile.po@gmail.com 

9. Jolanta Navickaitė Auklėtojos padėjėja Mob. tel. 867147306 

ldrokutis@gmail.com 

10. Dalė Šimkaitienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Mob. tel. 867329016 

dalailute@gmail.com 

 

Jūsų darnios ugdymo įstaigos vizija: 

Sveika aplinka šiandien = sveika vaikų ateitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 
„Darnios mokyklos“ planavimas 

1. Lentelė. Pažymėkite sritį/is, kuriose planuojate įgyvendinti veiklas: 

Žemiau pateiktos lentelės kiekvienai veiklos sričiai atskirai. Prašome pildyti tik tų sričių lenteles, kurias 

pažymėjote 1 lentelėje.  

Iniciatyvas galima rinktis tiek iš siūlomų sąrašo, tiek formuoti individualias. Visas planuojamas veiklas yra 

būtina aprašyti   

Maistas 
 

Siūlomos veiklos:  
 Sveikos mitybos skatinimo iniciatyvos 
 Vietinių maisto produktų naudojimas valgykloje 
  Ugdymo įstaigos sodas/darželis 
 Dienos pradžia nuo bendrų ir sveikų pusryčių ugdymo įstaigoje 
 Mokyklos valgyklos valgiaraščio analizė, rekomendacijų teikimas 
 Maisto švaistymo mokykloje tyrimas, sprendimų siūlymas 

 
 

Trumpai aprašykite planuojamas veiklas Planuojama veiklos (ų) naudą 
(kokių kompetencijų įgis? Ką 
išmoks?) 

1.Bus vykdomos sveikos mitybos skatinimo iniciatyvos:  

 Sveikuolių šventė. 

  Iškylautojų diena su sveikais užkandžiais. 

 Vaikams  vyks užsiėmimai  „Gaminu pats“. 

 Vandens gėrimo akcija „Vandenėlį geriu – sveikai gyvenu“. 

  Dalyvavimas Europos Sąjungos skirtoje programoje 

,,Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimas 

ugdymo įstaigose“. 

Vaikai įsisavins sveikos 

mitybos pagrindus. 

2.Vietinio maisto produktų naudojimas valgykloje:  

 Ruošiant maistą bus naudojami vietiniai prieskoniniai augalai. 

 

 

 

Užauginti prieskoniniai augalai 

bus naudojami darželio 

virtuvėje patiekalams skaninti. 

Maistas 
Vartojimas  
Rūšiavimas 

      Vanduo 

☐Elektra 

☐Šildymas 
 Darnus mobilumas 
 Sveika ugdymo įstaigos aplinka 
 Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių darnaus vystymosi švietimas 

      Biologinė įvairovė 
      Darni ugdymo įstaigos bendruomenė 

 



                                                                                                                           

 

 
3. Ugdymo įstaigos sodas, daržas:  

 Panaudojant organines atliekas, įrengta kompastinė žemės 

ruošimui. 

 Įrengti grupių darželiai, kuriuose vaikai augins prieskonines 

daržoves, moliūgus, saulėgrąžas.  

 Iš užaugintų daržovių grupėse vaikai gamins sveikus 

patiekalus.  

Patys augins daržoves 

ekologiniame darže. Įgis 

daržininkystės įgūdžių. 

4. Dienos pradžia nuo bendrų ir sveikų pusryčių įstaigoje: 

 Bendri pusryčiai „Darni mūsų šeimynėlė“ 

 Dalyvavimas „Sveikatiados iššūkyje „400 g vaisių ir 

daržovių per dieną!“ 

Vaikai vartos sveiką maistą, 

ugdysis bendrystės jausmą. 

5. Mokyklos valgyklos valgiaraščio analizė, rekomendacijų teikimas: 

 Kauno lopšelio – darželio ,,Rokutis“ vaikai maitinami 

pagal mitybos specialisto sudarytus  atnaujintus 

valgiaraščius. 

  Pakoreguoti patiekalai, kuriuos vaikai valgo nenoriai.  

Subalansuotas valgiaraštis, 

sveikas ir skanus maistas. 

6. Maisto švaistymo tyrimas, sprendimų siūlymas. 

 Maisto atliekų tyrimas  

Nustatyta dažniausiai liekančio 

maisto patiekalų likučiai. 

Priimti sprendimai situacijai 

keisti. 

 

Vartojimas 
 

Siūlomi tikslai / veiklos: 
 Perdirbto popieriaus naudojimas sudaro ne mažiau nei 25% 
 Antrinių žaliavų ir panaudoto popieriaus naudojimas pamokų metu  
 Įgyvendintos vartojimo mažinimą skatinančios iniciatyvos  

☐Kuriami vartojamų išteklių planai, analizuojami vartojimo įpročiai 

 

Trumpai aprašykite planuojamas veiklas Planuojama veiklos (ų) naudą 
(kokių kompetencijų įgis? Ką 
išmoks?) 

1. Perdirbto popieriaus naudojimas sudaro ne mažiau nei 25 proc.: 

 Perdirbto popieriaus naudojimo galimybės 25 proc. 

Bus taupomas popierius.  

2. Antrinių žaliavų ir panaudoto popieriaus naudojimas pamokų 

metu: 

 Antrinių žaliavų naudojimas -  meninės veiklos metu. 

 Kūrybinis šeimų konkursas iš antrinių  žaliavų ,,Kuriame 

pasakų personažus“. 

Ugdomas kūrybiškumas. 

Pasakų personažai bus 

naudojami ugdomojoje, 

žaidybinėje  veiklose. 

3. Įgyvendintos vartojimo mažinimo skatinančios iniciatyvos: 

 Apsipirkimo krepšelių kūrimo akcija „Naudok mane ne 

vieną kartą“. 

 Akcija „Ilgiau dėviu - mažiau perku“  

 2019 gruodžio mėnesį  bus organizuota iniciatyva ,,Išgelbėk 

medį“. 

Sukurti daugkartinio naudojimo 

krepšeliai, tausojama aplinka. 

Socialinė akcija – išaugtų 

drabužėlių pasidalinimas leis 

ugdytis daikto  ilgesnio 

vartojimo sampratą. 

Grupėse bus puošiama eglės 

šakos. 

 



                                                                                                                           

 

 
 

Rūšiavimas 
 

Siūlomos veiklos:  
☐Ugdymo įstaigos atliekų auditas: kas, kiek ir ko išmeta 

☐Rūšiavimo plano patvirtinimas 
 Įgyvendintos rūšiavimą skatinančios iniciatyvos 

☐Rūšiuojama ne mažiau nei 15% ugdymo įstaigos atliekų 
 Vykdomos edukacijos rūšiavimo tema 
 Sudaromos sąlygos efektyviam rūšiavimui (konteineriai, šiukšliadėžės) 

 

 

Trumpai aprašykite planuojamas veiklas Planuojama veiklos (ų) naudą 
(kokių kompetencijų įgis? ką 
išmoks?) 

1. Įgyvendintos rūšiavimą skatinančios iniciatyvos: 

 Stendinis pranešimas bendruomei, lankstinukai, plakatai.   

 Dalyvauvimas respublikiniame projekte ,,Mes rūšiuojame".  

 

Bendruomenė supras rūšiavimo 

naudą ir prasmę.  

 

2. Vykdomos edukacijos rūšiavimo tema: 

 Išvyka į antrinių žaliavų tvarkymo įmonę UAB „Kauno švara“.  

 Edukacinių filmų apie rūšiavimą peržiūra. Diskusija. 

 

 

 

 

 

Bendruomenė bus motyvuota 

rūšiuoti buitines atliekas, 

padidės ekologinis 

sąmoningumas. 

3. Sudaromos sąlygos efektyviam rūšiavimui (konteineriai, šiukšliadėžės:) 

 Lauke, grupėse, koridoriuje stovi rūšiavimui skirti konteineriai.  

 Bendruomenė  rūšiuos plastiką, popierių, stiklą.  

  Duomenis fiksuos lentelėje.  

 

Vaikai taisyklingai rūšiuos 

antrines žaliavas.  Daugiausiai 

išrūšiavusi grupė bus 

apdovanota pagyrimo raštu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

Vanduo 
 

Siūlomi tikslai/veiklos : 
       Ugdymo įstaigos vandens vartojimas sumažintas ne mažiau nei 5% 

       Vandens vartojimo mažinimą skatinančios iniciatyvos   
 

 

Trumpai aprašykite planuojamas veiklas   
 

 

Planuojama veiklos (ų) naudą 
(kokių kompetencijų įgis? ką 
išmoks?) 

1. Ugdymo įstaigos vandens vartojimas sumažintas ne mažiau nei 5%: 

 Vandens vartojimo mažinimo akcija „Vandenėlį taupyk“. 

 Edukacinio filmo  „Vandens lašiuko kelionė“ peržiūra.   

 Diskusija „Ar galime gyventi be vandens?“ 

 

 

 

Vaikai suvoks vandens svarbą 

žmogaus gyvenime. Išmoks 

būdų kaip taupyti vandenį. 

Pažins vandens apykaitos ratą. 

2.Vandens vartojimo mažinimą skatinančios iniciatyvos: 

 Pasaulinės  vandens dienos minėjimas (kovo 22 d.) 

 Vaikų piešinių paroda – konkursas „Vanduo – mano draugas“ . 

 

 

Susimąstys apie gėlo vandens 

organizmui įtaką, vandens 

stoką pasaulyje ir  padarinius 

žmonijai bei gamtai. 

Per  kūrybiškumą pagilins 

suvokimą apie  vandens svarbą. 

 

 

Elektra 
 

Siūlomi veiksmai:  
☐Kaitrinių lempučių pakeitimas į taupiąsias 

☐Energijos gavimas iš atsinaujinančių resursų (saulės, vėjo..) 

☐Elektros suvartojimo auditas 

☐Vartojamos elektros energijos sumažinimas 

☐ Įgyvendintos iniciatyvos, skatinančios elektros vartojimo mažinimą  

 
 

 

Trumpai aprašykite planuojamas veiklas   Planuojama veiklos (ų) naudą 
(kokių kompetencijų įgis? ką 
išmoks?) 

  

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

Šildymas 
 

Siūlomos veiklos 

☐Įgyvendinti veiksmai taupantys šilumą (langų apšiltinimas, renovacija ir pan.) 
 
 

 

 

 

Trumpai aprašykite planuojamas veiklas   Planuojama veiklos (ų) naudą 
(kokių kompetencijų įgis? ką 
išmoks?) 

 
 

 

 

Darnus mobilumas 
 

Siūlomos veiklos 

☐Dviračių parkavimo aikštelių įrengimas prie įstaigos  

      ☐ Įgyvendintos iniciatyvos skatinančios darnų mobilumą 

☐Saugių maršrutų į ugdymo įstaigą numatymas, kad moksleiviai galėtų atvažiuoti dviračiais, kitomis 
„žaliomis“ transporto priemonėmis ar ateiti pėstute  

☐ Bendrų važiavimų į mokyklą planavimas 
      Iniciatyvos „Diena be automobilio“ organizavimas 

 

 

Trumpai aprašykite planuojamas veiklas   Planuojama veiklos (ų) naudą 
(kokių kompetencijų įgis? ką 
išmoks?) 

1. Iniciatyvos „Diena be automobilio“ organizavimas: 

 Darželio bendruomenė atvyksta į darželį be automobilių. 

 Dviratukų ir paspirtukų maratonas ,,Važiuoji dviračiu – 

saugai gamtą” . 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikai suvoks, jog automobiliai 

teršia orą, kenkia gamtai. 

Netoliese gyvenantys tėvai su 

vaikais ateis į darželį pėsčiomis 

arba atvyks  dviračiu. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 
 

 

 

Sveika ugdymo įstaigos aplinka 
 

Siūlomos veiklos: 
 Aplinkai ir sveikatai palankių valymo produktų naudojama ne mažiau nei 60%  

☐Ugdymo įstaigos vidaus oro kokybės tyrimas 
      Ugdymo įstaigos bendruomenės sveikatos gerinimo planas 

☐Ugdymo įstaigos sveikos ir tvarkingos klasės aplinkos palaikymo planas 

☐Ugdymo įstaigos aplinkos oro kokybės gerinimo/oro taršos mažinimo programa  
       Darbuotojų sveikatos gerinimo programa (pozityvi aplinka, fizinis aktyvumas ir pan.) 
Programos, akcijos skatinančios ugdymo įstaigos bendruomenės fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną 

      
 

Trumpai aprašykite planuojamas veiklas   Planuojama veiklos (ų) naudą 
(kokių kompetencijų įgis? ką 
išmoks?) 

1. Aplinkai ir sveikatai palankių valymo produktų naudojama ne mažiau 
nei 60%: 
 Įstaigoje naudojami ne mažiau kaip 60 proc. palankūs aplinkai 

ir sveikatai valymo produktai.  

  Estetiškiausios grupės rinkimas. 

 

Įgis žinių, ateityje rinksis 

natūralesnes bei saugesnes 

(žmogaus sveikatai ir gamtai) 

valymo priemones. 

 

2.Ugdymo įstaigos bendruomenės sveikatos gerinimo planas: 

 Bendruomenės sveikatos gerinimo planas 2019/2020 m.m. 

 Parengta  Sveikatos stiprinimo programa 2019-2021 metams 

,,Sveikatos daigeliai“. 

Įgis naujų sveikos gyvensenos 

įgūdžių, fizinės ir emocinės 

sveikatos stiprinimo įpročių. 

3.Darbuotojų sveikatos gerinimo programa (pozityvi aplinka, fizinis 

aktyvumas ir pan.): 

 Metodinė paskaita „Emocinė sveikata – kaip padėti sau“. 

 Mikroklimato kūrimo praktikumas. 

 Darbuotojų ritminių šokių užsiėmimai. 

 

Darželyje vyraus pozityvus 

mikroklimatas, bus užtikrintas 

darbuotojų fizinis aktyvumas. 

4.Programos, akcijos skatinančios ugdymo įstaigos bendruomenės fizinį 

aktyvumą ir sveiką gyvenseną: 

 Sveikatingumo renginys „Judesio, muzikos ir spalvų šalyje“. 

 Rudens, žiemos, pavasario, vasaros sporto šventės „Linksmiau, 

vikriau, drąsiau...“ 

 Bendruomeninės mankštos „Aš judu – judėk ir tu“. 

 Vasaros sveikatingumo stovyklos projektas „Kur gyvena 

šypsena“. 

 Dalyvavimas  respublikiniame projekte ,,Sveikatiada“. 

 Paskaitos ir praktikumai bendruomenei apie sveiką gyvenseną.   

 

Stiprės bendruomenės narių  

sveikata, vaikai patenkins 

prigimtinį norą judėti, gerai 

jaustis. Suvoks, jog už sveikatą 

esame atsakingi mes patys. 

  

  

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 
 

Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių darnaus vystymosi švietimas 
 
Siūlomos iniciatyvos 

       Darnaus vystymosi tema įtraukiama į įvairių pamokų medžiagą  
Informaciniai renginiai apie darnų vystymąsi ugdymo įstaigos bendruomenei 

      ☐ Pamokos, kurių metu pristatomas darnus vystymasis  
 Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, susijusiuose su darnaus vystymosi tema, skaičius  

 

 

Trumpai aprašykite planuojamas veiklas   Planuojama veiklos (ų) 
naudą (kokių kompetencijų 
įgis? ką išmoks?) 

1. Darnaus vystymosi tema įtraukiama į įvairių veiklų medžiagą: 

 Įrengta „Žiniuko akademija“, kurioje kartą per mėnesį vaikams vyks 

užsiėmimai darnaus vystymosi temomis:  

 atliekų rūšiavimas  

 pasaulio pažinimas  

 skurdas ir badas pasaulyje 

 klimato atšilimo padariniai (tarptautinės klimato 

kaitos dienos minėjimas – spalio 24 d.) 

   Tolerancijos savaitės organizavimas. 

   Žemės dienos savaitė su renginių ciklu.  

Lavės darnaus mąstymo bei 

elgesio įgūdžiai. Supras, kad 

žmogus yra neatsiejama 

gamtos dalis.  

 

 Bendruomenė įgis 

tolerantiškos elgsenos 

įgūdžių. 

 

Jaus padėką Žemei. 

2.Informaciniai renginiai apie darnų vystymąsi ugdymo įstaigos 

bendruomenei 

 Edukacija bendruomenei „Darnaus vystymosi samprata ir 

principai“. 

 Mokymai tėvams „Kaip perteikti vaikui darnaus vystymosi 

vertybes“. 

 Informacija apie renginius talpinama lopšelio-darželio ,,Rokutis" 

interneto puslapyje adresu https://www.ldrokutis.lt/ 

 

Bendruomenė taps solidari, 

plėtojant darnų vystymąsi 

įstaigoje. 

 

Bendruomenė bus nuolat 

informuojama ir aktyviai 

dalyvaus Darnios mokyklos 

planuojamose veiklose. 

3.Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, susijusiuose su darnaus vystymosi 

tema, skaičius: 

 6 pedagogai dalyvavo mokymuose, susijusiuose su darnaus 

vystymosi tema.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pedagogai plėtos ir stiprins 

bendruomenės gebėjimą 

svarstyti klausimus ir priimti 

sprendimus darnaus 

vystymosi labui. 

 

https://www.ldrokutis.lt/


                                                                                                                           

 

 
 

 

Biologinė įvairovė 
 

Siūlomos veiklos:  
       Biologinės įvairovės tyrimas (kokie augalai, vabzdžiai, smulkūs gyvūnai gyvena ugdymo įstaigos 

teritorijoje) 
 Ugdymo įstaigos biologinės įvairovės išsaugojimo projektas  

 

Trumpai aprašykite planuojamas veiklas   Planuojama veiklos (ų) naudą 
(kokių kompetencijų įgis? ką 
išmoks?) 

1. Biologinės įvairovės tyrimas (kokie augalai, vabzdžiai, smulkūs 

gyvūnai gyvena ugdymo įstaigos teritorijoje): 

 Darželio teritorijoje augančių medžių stebėjimas, katalogo 

sudarymas.  

 Projektas „Vabaliukas dėžutėje“. 

 

 

 

Ugdytiniai pažins darželio 

teritorijoje augančius medžius,  

jų ypatumus, bus sudarytas 

medžių  katalogas su aprašymu 

ir nuotraukomis pažintinei 

veiklai plėtoti.  

 

Vaikai stebės  ir pažins darželio 

teritorijoje gyvenančių 

vabaliukų įvairovę, fiksuos juos 

nuotraukose.  

2. Ugdymo įstaigos biologinės įvairovės išsaugojimo projektas: 
 Sukurtas lopšelio-darželio ,,Rokutis‘‘ gamtosauginis 

kodeksas. 

 Lauko bibliotekos projektas.  

 Socialiniai partneriai ir tėvai pagamins 10 inkilų ir su 

vaikais juos pakabins darželio teritorijoje. 

 Vaikų projektas „Riešutus  renku – voveraites maitinu“.  

 Vaikų projektas „Globokime paukščius“.  

 

Gamtosauginis kodeksas – 

apibrėš bendruomenės narių 

gamtosauginius prioritetus.  

 

Bibliotekoje bus sukaupta 

knygelės, enciklopedijos  

gamtine tema, kurios padės 

vaikams pažinti lauko aplinkoje 

gyvenančius vabzdžius, 

gyvūnėlius ir augalus. 

 

Pakeisti sutrūnėję seni inkilai. 

Stebima apsigyvenusių 

paukščių įvairovė. 

 

Bus globojamos voverės, kurių 

gausu darželio teritorijoje,  

lesinami paukščiai ir stebima 

sparnuočių  įvairovė šaltuoju 

metų periodu. Stiprės vaikų 

meilė gamtai.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

Darni ugdymo įstaigos bendruomenė 
 

Siūlomos veiklos:  
☐Mokykloje sukurtas fondas darnaus vystymosi veikloms 

       Savanorystės skatinimo iniciatyvos 
       „Žaliasis iššūkis“, įsitraukia bendruomenės nariai (pvz.: mokinys, kuris nueina daugiausiai žingsnių iki 

mokyklos; kuri klasė, sutaupė daugiausiai elektros energijos; ir pan.) 
 „Žalioji mugė“, kurios metu ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenė skatinama gyventi darniai ir priimti 

atitinkamus gyvenimo sprendimus 

 Kitų ugdymo įstaigų įtraukimas į vykdomas veiklas 

 

 

Trumpai aprašykite planuojamas veiklas   Planuojama veiklos (ų) 
naudą (kokių kompetencijų 
įgis? ką išmoks?) 

1. Savanorystės skatinimo iniciatyvos: 

 Bus skatinama tėvų savanorystė.  

Tėvai drąsiau imsis įvairių 

veiklų, stiprės bendravimas 

ir bendradarbiavimas.  

 

2. „Žaliasis iššūkis“, įsitraukia bendruomenės nariai: 
 Bendruomenės talka – pietinio Jiesios kraštovaizdžio šlaito, 

esančio darželio teritorijoje tvarkymas.  

 Tujų labirinto kūrimas. 

Švari ir saugi gamtinė, 

ugdomoji aplinka.  

 

Sukurta edukacinė erdvė 

vaikų orientaciniam 

mąstymui ugdytis. 

3.Žalioji mugė“, kurios metu ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenė 

skatinama gyventi darniai ir priimti atitinkamus gyvenimo sprendimus: 

 2020 m. gegužės mėnesį organizuojamos Iškylautojų dienos 

metu bus rengiama ,,Žalioji mugė“, kurioje grupės pristatys 

savo idėjas ir sumanymus kaip darniau gyventi ir priimti 

atitinkamus gyvenimo sprendimus.  

 

Dalinsis idėjomis, sportuos, 

lenktyniaus, pajus bendrumo 

jausmą.  

 

4.Į projektus, akcijas bus kviečiamos kitos įstaigos:  

 Kauno sanatorinis lopšelis – darželis „Pušynėlis“ 

 Kauno sanatorinis lopšelis – darželis „Pienė“ 

 Kauno lopšelis – darželis „Šnekutis“ 

 Kauno Rokų gimnazija: socialinis projektas „Bendraukime“ 

 Moksleivių aplinkotyros centras 

 Kauno m. savivaldybės Panemunės seniūnija 

Bendra veikla vienys, stiprės 

bendrystės ryšiai.  

 

Rokų gimnazijos vyresniųjų 

klasių mokiniai ves 

paskaitėles darželio vaikams 

apie darnius sprendimus. 

 

Planą užpildė:  

 Lina Pochylienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lina.pochyliene@gmail.com, tel. nr. 868560760   

Renata Marcinkevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, marcinkeviciene.renata@gmail.com,   

tel. nr. 864161474                                                            
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