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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Organizacinė  struktūra.  Lopšelis  –  darželis  „Berželis“  yra  bendro  tipo  ikimokyklinė  įstaiga,  vykdanti  sveikatos  stiprinimo  programą.

Pagrindinė veikla – ugdymas.
1.1 Vadovai Direktorė

 Valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas.
 Lopšelio – darželio misijos, vizijos, prioritetinių vertybių filosofijos įgyvendinimas, darbo patirties sklaida.
 Ilgalaikių ir trumpalaikių l/d programų sudarymas ir vykdymas.
 L/d aprūpinimas kadrais.
 Darbo krūvio paskirstymas.
 Atostogų grafikų sudarymas.
 Grupių komplektavimas.
 Darbas l/d taryboje.
 Visų darbuotojų darbo priežiūra.
 Įstaigos aprūpinimas materialiniais ištekliais.
 Pedagogų kvalifikacijos kėlimas, atestacija.
 L/d veiklos strategijos pokyčių analizė, ugdymo proceso, ugdytinių saviraiškos analizė.
 Atestacijos komisijos pirmininkė.
 Pedagogų tarybos posėdžių organizavimas.
 Darbo laiko apskaitos žiniaraščių vedimas.
 Atsako už visą įstaigos veiklą.

I.2.  Direktorės pavaduotoja ugdymui Janina Gedgaudienė.
 Valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas, ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas, veiklos programos sudarymas.
 Ugdymo programų ir planų įgyvendinimas.
 Pedagogų darbo priežiūra.
 Užsiėmimų tvarkaraščių sudarymas.



 Pedagogų darbo grafikų sudarymas.
 Papildomų ugdymo specialistų kuravimas.
 Vaikų gerovės komisijos pirmininkė.
 Metodinio  darbo  organizavimas,  pasitarimai,  atviros  veiklos,  pedagogų  darbo  patirties  sklaida,  inovacijos,  projektų  kūrimas  ir

įgyvendinimas.
 Vaikų adaptacija.
 Pedagogų skatinimas profesiniam tobulėjimui.
 Tėvų informavimas apie ugdytinių ugdymą ir saviraiškos pasiekimus.
 Papildomų ugdymų organizavimas.
 Inovacijų diegimo, netradicinių ugdymo metodų ir formų taikymas.

I.3.  Direktorės pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams.
 Aprūpina įstaigą materialiniais ištekliais.
 Materialiai atsakinga už įstaigos pastatų, įrengimų, inventoriaus, priemonių apsaugą, apskaitą bei jo įsigijimą.
 Aptarnaujančio personalo darbo organizavimas ir vertinimas.
 L/d aplinkos, interjero tvarkymo organizavimas.
 Pagalbinių patalpų priežiūra.
 Atsako už įstaigos elektros, šilumos ūkio, pastatų priežiūrą ir eksploataciją.
 Atsakinga už priešgaisrinę saugą ir civilinę saugą įstaigoje.
 Atsakinga už atsiskaitymo už vaikų išlaikymą l/d mokesčio kontrolę.


2. Duomenys apie mokyklą.
2.1. L/ d yra šešios grupės. Viena lopšelio grupė 1-3 metų vaikams. Trys darželio grupės 3-5 metų vaikams. Dvi jungtinės priešmokyklinio

amžiaus grupės 5-7 metų vaikams.
2.2. Vietų skaičius – 115. Vaikų skaičius – 119.
2.3. Darbuotojų skaičius – 27 iš jų 14 mokytojų.
2.4. Atestuotos 11 pedagogių. 2 pedagogės turi auklėtojos – metodininkės kvalifikacinę kategoriją. 8 pedagogės turi vyr. mokytojo kvalifikacinę

kategoriją. Direktorės pavaduotoja ugdymui III vadovo kvalifikacinė kategorija.



II. TELŠIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „BERŽELIS“
2015 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Įgyvendinant 2015 metų planą, buvo siekiama – kiekvieno l/d bendruomenės nario asmeninės atsakomybės už įstaigos veiklos rezultatus ir

užtikrinti ugdytiniams aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šio tikslo įgyvendinimui iškeltas veiklos tikslas: stiprinti vaikų sveikatą,

didinant fizinį aktyvumą, kuriant sveikatai palankią aplinką, tenkinant svarbiausius vaikų poreikius ir diegiant sveiką gyvenseną, formuojant meninius

įgūdžius, gebėjimą panaudoti įvairias menines raiškos priemones. Numatytos priemonės keturių uždavinių įgyvendinimui.

Sėkmingai įvykdyti pirmojo uždavinio siekiai – ugdyti pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną. Vienas svarbiausių įstaigos prioritetų – sveikas

vaikas, nes tik gera sveikata užtikrina jo aktyvų dalyvavimą veiklose. 2015 m. atsakingai organizuota vaikų sveikatinimo veikla, sėkmingai įgyvendinta

„Sveikos gyvensenos ugdymo programa“ ir „Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos ugdymo programa“, kurios integruojamos į ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programų turinį, teminės savaitės „Sveikas vaikas ant  7 kalvų“, „Judėjimas – sveikata“, „Futboliuko fiesta“, „Sveikatos ir

sporto šventės“, „Susipažinkime su sporto šakomis“, finalininkai – „Mažųjų olimpiadoje“.

Įstaigoje įgyvendinama tarptautinė prevencinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5 – 7 metų vaikams įveikti

socialinius bei emocinius sunkumus. Siekiant stiprinti vaikų sveikatą, sėkmingai įgyvendintos prevencinės vaikų sergamumo mažinimo priemonės:

saugios ir sveikos ugdomosios aplinkos kūrimas. Lietuvoje esame geriausių  tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros – konkurso nugalėtojai.

Sudarytos sąlygos pedagogų patirties sklaidai saugios ir sveikos gyvensenos klausimais.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės sudarė galimybę veiksmingai taikyti vaiko sveikatą ir saugumą užtikrinančias korekcines, prevencines

veiklas, telkti bendruomenę saugios ir sveikatą stiprinančios ugdymo(si) aplinkos kūrimui.

Lopšelis – darželis „Berželis“ veikla planuojama atsižvelgiant į pedagogų, ugdytinių tėvų pasiūlymus. Kad geriau įvertinti įstaigos veiklą,

buvo atlikta SSGG analizė, pedagogų veiklos įsivertinimas, pedagogų veiklos analizė, tėvų anketinė apklausa. Įstaigos darbuotojai gebantys keistis,

ieškantys naujovių ir jas įgyvendinantys. 2015 m. didėjo pedagogų motyvacija pedagoginiam tobulėjimui.

Pedagogės  studijavo  ir  dalyvavo  kvalifikaciniuose  kursuose  ugdymo  kokybės  gerinimui.  Kvalifikacinius  kursus,  seminarus  direktorės

pavaduotoja ugdymui išklausė 84 val., auklėtojos – 708 valandas, naujovėmis ypač domisi pedagogės: R. Klemovienė, A. Jonkienė ir M. Kesminienė.



Nuolatinis pedagogų profesinis tobulėjimas įtakojo ugdymo turinio kaitą ir darbo kokybę.

Mokytojų tarybos pasitarimų metu, analizuota ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija, ikimokyklinių ir priešmokyklinių pasiekimų vertinimo

rezultatai. Didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatinimui, kūrybiškumo ugdymui. Metodinių pasitarimų metu pedagogai analizavo kaip praktiškai

įgyvendinti numatytus tikslus, kaip tobulinti ugdymo procesą.

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
Įstaiga  - atvira organizacija, turinti pamatuotus
veiklos prioritetus.

Nepakankamos įstaigos išlaikymui skiriamos 
lėšos.

Suformuotos savitos įstaigos tradicijos sveikos 
gyvensenos srityje.

Ribotos galimybės įstaigoje įsteigti darbo vietą 
judesio korekcijos mokytojui.

Daugiakryptis bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais.

Nepakankamas ugdymo ir darbo priemonių 
modernizavimas.

Įstaigoje dirba kvalifikuotas, ilgametę darbo 
patirtį turintis personalas.

Silpnėjanti darbuotojų motyvacija, savivertė.

Telšių l/d „Berželis“ veiklos planas 2016 m. parengtas, atsižvelgus į strateginius įstaigos veiklos planus, bendruomenės poreikius. Veiklos

planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes,

taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS POSĖDŽIAI

Eil.
Nr.

Priemonės Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
laikas

Ištekliai Laukiamas rezultatas Stebėsena ir
įgyvendinimo

priežiūra
1. 2015 m. l/d veiklos programos Direktorė Sausis Tobulės veiklos ugdymas



įvertinimas.
2016 m. veiklos programų
pristatymas, svarstymas,

pritarimas ir jo įgyvendinimai.

Dir. pav. ug.
Pedagogai

Darželio lėšos

2. 2016 – 2018 m. strateginio
plano pristatymas

Direktorė
Dir. pav. ug.
Darbo grupė

Vasaris Žmogiškieji ištekliai,
lopšelio – darželio

lėšos

Numatyta veiklos strategija Pagerės ugdymo
planų

įgyvendinimas ir
veiklos

organizavimo
kokybė.

3. Pedagogų kūrybiškumas,
aktyvumas, iniciatyvumas,

plėtojant vaikų komunikavimo
kompetenciją.

2016 m. sąmatos plano
pristatymas

J. Gedgaudienė
R. Klemovienė

A. Jonkienė

Direktorė

Kovas Žmogiškieji ištekliai,
lopšelio – darželio

lėšos

Aptarti vaikų
komunikavimo

kompetencijos pasiekimų
vertinimo rezultatai ir
problemos įstaigoje,

numatyti veiklos gerinimo
metodai, būdai

Vaikų ugdymosi
rezultatai aptarti

metodinėje grupėje,
mokytojų ir l/d
tarybose, grupių

tėvų
susirinkimuose.

4. Finansų kontrolės (stebėsena)
ataskaitos

Direktorė
Direktorės

pavaduotoja ūkiui
ir bendr. kl.

Balandis Žmogiškieji ištekliai,
lopšelio – darželio

lėšos

Efektyviai naudojamos
lėšos

Tikslingai
panaudotos turimos

lėšos

5. 2015 – 2016 mokslo metų
pedagoginės ir metodinės

veiklos pasiekimai ir
problemos, ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo
programų įgyvendinimas.

Pedagogės
Logopedė

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė

Gegužė Žmogiškieji ištekliai,
lopšelio – darželio

lėšos

Bendruomenė informuota
apie 2015 – 2016 įstaigos

veiklos rezultatus ir
problemas

Apie veiklos plano
įgyvendintas
priemones

informacija bus
pateikiama l/d
internetinėje

svetainėje ir grupės
bei darželio



stenduose.
6. Pedagogų tarifikacija, etatų

sąrašo parengimas,
koregavimas

Direktorė Rugsėjis Savivaldybės lėšos,
MMK

Tikslingai paskirstytas
darbo krūvis

Darbuotojų darbo
krūvių

paskirstymas
7. Viešieji pirkimai - ataskaita Direktorė 

Direktorės
pavaduotoja ūkiui

ir bendr. kl.

Spalis Savivaldybės lėšos,
MMK, 2 proc.

Įstaiga apsirūpins
reikalingom priemonėm

Gerės ugdytinių
ugdymosi aplinka

8. Įstaigos veiklą
reglamentuojančių dokumentų

kokybės analizė

Direktorės
pavaduotoja

ugdymui
Pedagogai

Lapkritis Žmogiškieji ištekliai,
lopšelio – darželio

lėšos

Kokybės analizės išvadose
atsispindės įstaigos veikla

Gerės ugdymo
kokybė

9. Švenčių organizavimas
Kalėdiniame laikotarpyje

Dėl 2016 m. lėšų sutaupymo

Direktorė
Direktorės

pavaduotoja
ugdymui

Gruodis Žmogiškieji ištekliai,
lopšelio – darželio

lėšos

Ugdytiniai patirs džiugių
emocijų.

Bus skatinami darbuotojai

Tobulės pedagogų
ir tėvų

bendradarbiavimas.

Gerės darbuotojų
novatoriškumas

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

Data Tema Atsakingi
Sausis 1. 2016 m. veiklos plano pristatymas.

2. 2015 m. veiklos plano analizė.
3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aprašo pristatymas.

Direktorė
Direktorės pavaduotoja

ugdymui
R. Klemovienė

Vasaris 1. Sveikatinimo priemonių tobulinimas ugdymo procese.
2. Kvalifikacijos tobulinimas.

3. Kūrybinių ir darbo grupių veikla.

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Pedagogai
Kovas 1. Švietimo stebėsena (rodikliai). Direktorės pavaduotoja



2. Mokytojų atestacija. ugdymui
Direktorė

Balandis 1. Įstaigos teminės savaitės.
2. Įstaigos projektų įgyvendinimas.

Pedagogai

Gegužė 1. Dalyvavimas miesto, Respublikos ir tarptautinėje švietimo veikloje.
2. Edukacinės, pažintinės veiklos.

Pedagogai

Rugsėjis 1. Tradicinių (netradicinių) renginių organizavimas.
2. Aplinkos kūrimas vaikų pažintinės veiklos plėtotei.

Direktorės pavaduotoja
ugdymui
Direktorė

Spalis 1. Pedagogų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimų (pažangos) augimą.
2. Vidaus auditas.

Pedagogai
Direktorės pavaduotoja

ugdymui

Lapkritis 1. Išklausytų kvalifikacinių seminarų, pozityvios darbo patirties pristatymas.
2. Pedagogas – sveikos gyvensenos ugdytojas.

Pedagogai

Gruodis 1. Vaikų sveikatinimas ir fizinis ugdymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

grupėse.

Pedagogai

METODINĖS TARYBOS VEIKLA

Eil.
Nr.

Priemonės Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
laikas

Ištekliai Laukiamas rezultatas Stebėsena ir
įgyvendinimo

priežiūra
1. Vaikų pažangos vertinimo

sistema, jos efektyvumas.
A. Jonkienė

R. Andrejauskienė
R. Klemovienė
S. Balčiūnienė

Kovas Žmogiškieji ištekliai,
lopšelio – darželio

lėšos

Pagerės l/d ugdomosios ir
metodinės veiklos kokybė

Apie metodinės
veiklos plano
įgyvendintas
priemones
informacija

pateikiama įstaigos
stenduose, interneto

svetainėje,
mokytojų tarybos



posėdžiuose
2. Sveikos gyvensenos nuostata

ir įgūdžiai, pozityvus  požiūris
į sveiką gyvenseną.

J. Gedgaudienė Sausis Žmogiškieji ištekliai,
lopšelio – darželio

lėšos

Pedagogai dalinsis gerąja
darbo patirtimi, analizuos

ir vertins sveikos
gyvensenos efektyvumą,

panaudos inovacijas
kasdieniniame darbe.

Informacija
pateikiama įstaigos
stenduose, interneto

svetainėje,
mokytojų tarybos

posėdžiuose.
3. Ikimokyklinio ugdymo

programos analizė.
Pedagogai Vasaris Žmogiškieji ištekliai,

lopšelio – darželio
lėšos

Pedagogai įsivertins
pasiekimus.

Pasiekimus
svarstys mokytojų

tarybos
posėdžiuose.

4. Kūrybiškumo ugdymas
meninės – raiškos

priemonėmis

Pedagogai Balandis Žmogiškieji ištekliai,
lopšelio – darželio

lėšos

Meninė raiška inicijuojama
į kasdieninę veiklą.

Informacija
pateikiama įstaigos

stenduose.
5. Pedagogo – vaiko – šeimos

sąveikos stiprinimas sveikos
gyvensenos klausimais

Pedagogai Gegužė Žmogiškieji ištekliai,
lopšelio – darželio

lėšos

Pagerės pedagogų, vaiko,
šeimos bendradarbiavimas.

Informacija
pateikiama įstaigos
stenduose, interneto

svetainėje.
6. Pasiruošimas naujiems

mokslo metams: veiklos
planavimas, 2017 m. lopšelio

– darželio veiklos plano
projekto sudarymas

Vadovai Rugsėjis Žmogiškieji ištekliai,
lopšelio – darželio

lėšos

Parengtas projektas, 2017
m. l/d veiklos planas.

Informacija
pateikiama įstaigos
stenduose, interneto

svetainėje.

7. Įvairių meninės veiklos
metodų, būdų taikymas

kasdieninėje vaiko veikloje

Pedagogai Lapkritis Žmogiškieji ištekliai,
lopšelio – darželio

lėšos

Pateikiama įvairių veiklų
įvairovė.

Informacija
pateikiama įstaigos
stenduose, interneto

svetainėje.

DIREKCINIAI POSĖDŽIAI

Data Tema Atsakingas
Sausis 1. Maitinimo organizavimas. Direktorė



2. Įstaigos kokybės analizė.
Vasaris 1. Sanitarinė – higieninė būklė.

2. Vaikų gerovės komisijos plano pristatymas.
Visuomenės sveikatos priežiūros

specialistė
VGK pirmininkė

Kovas 1. Tikslingas 2 proc. paramos lėšų panaudojimo galimybės.
2. Lėšų poreikio 2016 m. svarstymas.

Direktorė

Balandis 1. Dėl akcijos „Darom 2016“ vykdymo.
2. Saugių darbo sąlygų sudarymas lauke.

Direktorės pavaduotoja ūkiui ir
bendriesiems klausimams

Direktorė
Gegužė 1. Pasiruošimas vasaros darbui.

2. Aptarnaujančio personalo kontrolės analizė ir vertinimas.
Direktorė

Direktorės pavaduotoja ūkiui ir
bendriesiems klausimams

Rugsėjis 1. Pasiruošimas naujiems mokslo metams ir saugių darbo sąlygų sudarymas.
2. Naujai atvykusių vaikų adaptacija.

Direktorė 
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Spalis 1. Bendradarbiavimas su šeima ir inovacijų taikymas adaptacijai palengvinti.
2. Dėl savalaikio medicininio sveikatos patikrinimo kontrolės.

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Visuomenės sveikatos priežiūros

specialistė

Lapkritis 1. Dėl institucijų tikrinančių įstaigos darbą, tikrinimo priemonių trūkumams šalinti,

rezultatų.

Direktorė

Gruodis 1. Dėl veiklos plano projekto 2017 m. 
2. Pasiruošimas Kalėdiniams renginiams.

Direktorė
Pedagogai

1. Tikslas. Aktyvios ir sveikos bendruomenės kūrimas.

Uždaviniai Priemonės Laikas Vykdytojas Sėkmės kriterijus
1.1. Tenkinti

vaikų
judėjimo
poreikius,

1.1.1. Ugdyti saugios ir sveikos
gyvensenos principus.

1.1.2. Organizuoti renginius: 
„Sveikuolių sveikuolis“, 03-20

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė,

Sudarytos palankios sąlygos vaikų
sveikatai.



formuojant
sveikatos
saugojimo
gebėjimus.

„Mažųjų olimpiada“,
„Futbolo fiesta“,
„Vandens diena“,
„Sporto šventė“.

1.1.3. Parengti sveikatinimo projektus
grupėse ir rajone.

1.1.4. Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas sveikos gyvensenos

klausimais.
1.1.5. Atviros veiklos įstaigos

pedagogams.

03-18
01 mėn.
03-20

05 mėn.
04 mėn.

2016 m.

2016 m. 

Pedagogai

Pedagogai
Dir. pav. ug

Pedagogai

Pedagogai

Ugdytiniai įgis žinių sveikos
gyvensenos klausimais.

Aktyvės pedagogai novatoriškam
tobulėjimui.

Veiklų organizavimas taikant
netradicinius metodus ir priemones.

2. Tikslas. Kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo ir ugdymo tęstinumo užtikrinimas.

Uždaviniai Priemonės Laikas Vykdytojas Sėkmės kriterijus
2.1. Gerinti

vaikų ugdymo
(-si) proceso

kokybę.

2.1.1. Tęsti ikimokyklinio ugdymo
programos „Pažinimo takeliu“

atnaujinimą.
2.1.2. Tobulinti vaikų pažangos ir

pasiekimų vertinimą.
2.1.3. Trumpalaikio ugdomosios

veiklos refleksija.
2.1.4. Atlikti tėvų anketinę apklausą

teikiamų vaikų ugdymo ir
priežiūros paslaugų kokybę.

2.1.5. Įvertinti specialistų teikiančių
pagalbą, vaiko gerovės komisijos

veiklą, neformalaus ugdymo
pedagogų veiklą.

2016 m.

I – III ketv. 

2016 m.

IV ketv.

IV ketv.

Darbo grupė

Darbo grupė

Dir. pav. ug.

Pedagogės

Logopedė
Dir. pav.ug

D. Raudienė
V. Šepikaitė

D. Račkauskas

Atnaujinta programa.

Atnaujintas vaikų pažangos ir
pasiekimų vertinimo aprašas.

Pagerės trumpalaikio ugdomosios
veiklos organizavimo kokybė.

Tobulės pedagogų ir tėvų
bendradarbiavimas dėl ugdymo (-si)

teikiamų paslaugų kokybės.
Bus aptarta specialiųjų poreikių vaikų
ugdymo (-si) pokyčiai ir neformaliojo
ugdymo pedagogų veiklos ataskaita.



III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

PROGRAMOS

 Telšių lopšelis – darželis „Berželis“ ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“.
 Priešmokyklinio ugdymo programa.
 Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“.
 Alkoholio ir tabako, ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
 Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“.
 Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“.
 Programa „Pienas vaikams“ bei „Vaisių ir daržovių skatinimas mokyklose“.

PRIEDAI

 Vaiko gerovės komisijos veiklos planas.
 Logopedo pagalbos teikimo vaikams planas.
 Anglų kalbos pamokėlių planas.
 Meninės veiklos „Mes dailininkai“ veiklos planas.
 Šokių būrelio veiklos planas.


