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1. Bendra informacija. 

 

1.1. Mokiniai (mokinių skaičius, fiksuojant kasmet rugsėjo 1 d. duomenimis, skaičiaus pokytis 

per pastaruosius 3 m.): 

Metai Rugsėjo 1 d. Mokinių skaičiaus pokytis 

2019 116 -1 

2020 115 -1 

2021 114 -1 

 

1.2. Darbuotojai:  

1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 28. 

1.2.2. Mokyklos vadovai: direktorius – 1 etatas; direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 0,5 

etato,  

1.2.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaičius, fiksuojant rugsėjo 1 d. 

duomenimis: 1,25 etato logopedas, 0,25 etato spec. pedagogas. 

1.2.4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  kvalifikacija (skaičiuojant dirbančiuosius ir 

pagrindinėje, ir nepagrindinėje darbovietėse), kvalifikacinės kategorijos: 

 

 

 

 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai, kvalifikacinės kategorijos Skaičius 

Turi aukštąjį universitetinį, aukštąjį koleginį, aukštesnįjį 

išsilavinimą 

15 

Turi pedagogo kvalifikaciją 15 

Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) kvalifikaciją 15 

Ekspertai  0 

Metodininkai  6 

Vyresnieji mokytojai 8 

Mokytojai  1 

 

1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius13,05 et.) – 13.  

 

        1.3. Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2021 m. (parašyta programų, 

gautas finansavimas (Eur.)  ar kitokia parama): 

       1.3.1.Sporto rėmimo fondas sveikatinimo projektas „Futboliukas“ – pagal panaudos sutartį gauta: 

inventorius futbolo treniruotėms, varteliai, apranga (marškinėliai mokytojoms 5 vnt.), kamuoliai, 

užduočių knygutės. 

 

1.4. Mokinio krepšelio (MK) lėšos ir jų panaudojimas: 

 

Eil. 

Nr. 

Reikmės Gauta 

sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota gruodžio 

31  d. 

Eur. Proc. 

1. Iš viso MK lėšų 178200,00 179800,00 179800,00 100 

1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo 

priemonėms 

1300,00 1497,46 1497,46 100 

Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso 

14 1 15 



1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų 

kvalifikacijai tobulinti 

900,00 576,80 576,80 100 

1.3. Mokinių pažintinei veiklai ir 

profesiniam orientavimui 

400,00 0 0 0 

1.4. IKT diegti ir naudoti 1900,00 2165,49 2165,49 100 

2. Vienam mokiniui tenka MK lėšų     

 

1.5. Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos ir jų panaudojimas: 

 

Eil. 

Nr. 

Reikmės Gauta 

sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota gruodžio 31  

d. 

Eur Proc. 

1. Iš viso SB lėšų 218900,00 227800,00 227735,78 99,98 

1.1. Iš jų darbo užmokesčiui 178400,00 187600,00 187600,00 100 

 

Pagal 2021 m. rugpjūčio 18 d. Telšių rajono savivaldybės turto laikinojo saugojimo sutartį 

 Nr. S-18932 gauta: 2 nešiojami kompiuteriai ir 2 laminavimo aparatai. 

 

1.6. Gautas 2021 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba kitokia 

parama iš kitų šaltinių: 

 
Eil. 

Nr. 

Kiti šaltiniai Finansinės arba 

kitokios paramos 

išraiška 

Kam ir kaip finansinė arba kitokia parama buvo 

panaudota 

1. 1,2% lėšos 

paramai ir 

labdarai 

4391,98 Eur. Draudimo paslaugoms 145,00 Eur 

Transportui 200 Eur. 

Prekės - lauko žaidimų aikštelė ankstyvojo 

amžiaus grupei 2700 Eur. 

2. Spec. lėšos 

Panaudota 

(nepanaudota dėl 

Covid 19 

situacijos) 

38800,00Eur. 

30530,78Eur. 

8269,22Eur. 

Maitinimui  25085,39Eur 

Aprangai ir patalynei 157,90Eur 

Einamajam remontui 121,65Eur 

Prekėms ir paslaugoms 4280,84Eur 

IT prekėms 885,00Eur. 

 

1.7. Direktoriaus nuožiūra pateikiama informacija: 

Įgyvendinant Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ ugdymo tikslus, vykdoma ikimokyklinio 

ugdymo programa „Pažinimo takeliu“, sveikatos stiprinimo programa „Sveikas vaikas – laimingos 

bendruomenės raktas“. Lopšelio-darželio prioritetinė kryptis – sveikos gyvensenos ugdymas sveikatai 

palankioje fizinėje ir psichosocialinėje aplinkoje,  pasitelkiant įstaigos bendruomenę ir socialinius 

partnerius. Tad, aktyviai dalyvavome respublikiniuose projektuose: Lietuvos futbolo asociacijos 

„Futboliukas“,  Lietuvos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro „Sveika mokykla“. Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Tikra mityba“ įsitraukiant į projektą  „Sveikatiada“ 2021-2022 m.  

Lopšelio-darželio bendruomenės komanda dalyvavo Telšių visuomenės sveikatos biuro inicijuotame 

projekte „Didlė sveikiausi par vėsa rajuoną 2021“.Siekėmeaktyvinti bendruomenės narių sveiką 

gyvenseną per aktyvią fizinę veiklą, stiprintivaikų emocinę ir fizinę sveikatą kasdieninėje veikloje.  

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane suformuluoti  

veiklos strateginiai tikslai orientuoti į: 

1. Kokybiškąsveiko, tyrinėjančio, pozityvaus vaikougdymą nuolat modernėjančioje aplinkoje; 



2. Aukštesnį įstaigos kultūros bendruomenėje lygį, kolegialiai dalinantis gerąja patirtimi ir 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais; 

3. Įstaigos kultūros ir gerosios patirties sklaidą, siekiant kokybiškos pridėtinės vertės ir tikslingo 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo. 

Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ prioritetai ir strateginiai tikslai, ugdymas ir bendruomenės veikla 

nuosekliai ir kryptingai įgyvendinami, tikslingai atliepiant šalies švietimo politikos ikimokyklinei 

įstaigai keliamus tikslus bei Telšių rajono švietimo srities prioritetus. 

  

2021 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Mokyklos 2021 metų veiklos tikslai:   

I. Siekti efektyvaus bei kokybiško ugdymo(si), ugdant sveiką, tyrinėjantį, pozityvų, savo 

tapatumą suvokiantį vaiką. 

 

Eil 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės 

Tikslo įgyvendinimo 

kriterijai 
Įgyvendinimas 

1. 

Taikyti naujas 

inovatyvias 

idėjas ir 

metodus 

ugdymo 

procese.  

1.1.Įsigyti šiuolaikinių 

IKT priemonių ir 

sėkmingai jas 

naudoti ugdymo 

procese. 

Pajungtas interaktyvus 

ekranas. Vaikai ugdosi 

dirbdami su interaktyviu 

ekranu, interaktyviomis 

grindimis, robotu-bite, 

šviesos stalu ir kitomis 

technologinėmis 

priemonėmis. 

Iš dalies 

Pagal numatytus 

rodiklius 

1.2. Taikyti projektinės 

veiklos metodus 

ugdymo procese, 

atsižvelgiant į 

veiklos uždavinius 

ir mokytojų 

kompetencijas. 

Ugdymas papildytas 

projektine veikla. Į projektinę 

veiklą įsitraukia visi 

pedagogai. Parengtas ir 

bendruomenėje įgyvendintas1 

sveikatą stiprinantis 

projektas. Projektinėje 

veikloje dalyvauja visų 

grupių vaikai. 

Iš dalies 

Pagal numatytus 

rodiklius 

1.3. Ugdymo procesą 

organizuoti 

netradicinėse 

erdvėse už įstaigos 

ribų.  

Ugdomoji veikla vykdoma 

netradicinėse erdvėse: 

muziejuje, dramos teatre, tėvų 

darbovietėse, kitose miesto 

teritorijose. 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus 

rodiklius 

2. 

Įgyvendinti 

2020-2024 m. 

sveikatos 

stiprinimo 

programos 

„Sveikas 

vaikas –

laimingos 

bendruomenės 

raktas“ 2021 

m. veiklas 

2.1. Sveikatos 

stiprinimo programos 

„Sveikas vaikas –

laimingos 

bendruomenės raktas“ 

2021 m. veiklas 

integruoti į ugdymo 

procesą ir visos 

bendruomenės veiklą. 

Pagal programą įgyvendinta 

ne mažiau 80 proc. 2021 m. 

programos veiklų. 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus 

rodiklius 

3. 
Įgyvendinti 

socialinio 

3.Tęsti „Kimochis“ ir 

susiliejančio  

Įsigyta programa,  priemonės 

ir vienoje grupėje išbandyta. 
Įgyvendinta 

Pagal numatytus 



emocinio 

ugdymo(si) 

programas: 

„Kimochis“ ir 

„Augame su 

pasaka“. 

projektą ,,Augame su 

pasaka“ programų 

įgyvendinimą visose 

grupėse, pagal priimtą 

susitarimą, atsižvelgiant 

į vaikų amžių. 

Visa bendruomenė įsijungusi 

į projektą. 

rodiklius 

„Kimochis“ 

programa 

įgyvendinama 4 

grupėse 

4. 

Efektyvinti 

ugdomosios 

veiklos turinio 

plėtrą ir 

veiklos 

planavimą 

4.1. Ugdomąsias 

veiklas planuoti iš 

vaiko perspektyvos. 

Kelti uždavinius, kurie 

bus aiškūs ir 

pamatuojami. 

Ugdomosios veiklos 

refleksijoje atsispindėtų 

iškelti ugdomosios 

veiklos uždaviniai.  

Ne mažiau kaip 90 proc. 

pedagogų planuoja veiklas iš 

vaiko perspektyvos. Ne 

mažiau kaip 80 proc. 

pedagogų kelia 

pamatuojamus uždavinius. 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus 

rodiklius. 

4.2. Kurti situacijas 

patirtiniam vaiko 

ugdymuisi derinant 

vaiko ir mokytojo 

perspektyvą. 

Ugdytiniai kasdien patys 

aktyviai veikia, laisvai 

renkasi priemones, veiklą. 

Mokytojai neprimeta savo 

nuomonės, netrikdo savitos 

vaikų veiklos. 80 proc. 

mokytojų palaiko ir išplėtoja 

vaikų sumanymus. 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus 

rodiklius 

4.3. Siekti bendravimo 

kultūros ir tinkamo 

vaikų elgesio 

Vaikai tobulina kalbinio 

etiketo normas, taiko elgesio 

taisykles, ugdosi vaikų 

gebėjimas būti draugišku. 

Iš dalies 

Priemonės 

įgyvendinimas 

bus tęsiamas 

2022 m 

4.4. Įtraukti į ugdymosi 

procesą padėjėjas.  

Mokytojo padėjėjos talkina 

pedagogams ugdomosios 

veiklos metu ir organizuojant 

vaikų laisvalaikį. 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus 

rodiklius 

5. 

Ugdyti vaikų 

pilietiškumą ir 

tautiškumą. 

5. Ugdytiniai dalyvauja 

įvairiose pilietinėse 

akcijose, projektuose, 

edukacinėse 

valandėlėse. 

Vaikai perima tautos kultūros 

vertybes, dalyvauja įvairiose 

pilietinėse akcijose, 

projektuose, edukacinėse 

valandėlėse. 

Iš dalies 

Priemonės 

įgyvendinimas 

bus tęsiamas 

2022 m. 

6. 

Tirti tėvų 

nuomonę ir 

atsiliepimus 

apie vaikų 

ugdymo 

kokybę 

įstaigoje. 

6. Kiekybinė tėvų 

apklausa „Telšių 

lopšelio-darželio 

„Berželis“ teikiamų 

paslaugų kokybinis 

vertinimas“. 

Apibendrinami tėvų 

apklausos duomenys, išvados 

pristatomos bendruomenei ir 

panaudojamos rengiant 

lopšelio-darželio „Berželis“ 

veiklos planus. 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus 

rodiklius 

 

II. Tikslas: Kurti nuolat modernėjančią, saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką. 

Eil

Nr. 
Uždaviniai Priemonės 

Tikslo įgyvendinimo 

kriterijai 
Įgyvendinimas 

1. 

Plėtoti grupių 

edukacines 

erdves, sudarant 

Naujų žaislų, ugdymo 

priemonių įsigijimas. 

Edukacinių erdvių 

Nupirkti nauji žaislai, 

priemonės vaikų ugdymui, 

papildyti žaidimo kampeliai. 

Iš dalies 

Stokojama lėšų 



saugią aplinką. išdėstymas atsižvelgiant 

į vaikų pageidavimus. 

Pasikeitė grupės interjeras, 

vaikai grupėje jaučiasi 

laisviau, daugiau užsiėmę 

saviraiška. 

2. 

Papildyti lauko 

aikšteles vaikų 

fizinį aktyvumą 

skatinančiomis 

priemonėmis. 

Naujos smėlio dėžės 

įsigijimas. Tentai 

smėlio dėžėms. 

Pakeistas smėlis. Įrengti 

naują žaidimų aikštelę 

ankstyvojo amžiaus 

vaikams. 

Nupirkta nauja smėlio dėžė 

ir 1 tentas jai uždengti. 

Ankstyvojo amžiaus vaikų 

užimtumui įrengta nauja 

žaidimo aikštelė. 

Iš dalies 

Priemonės 

įgyvendinimas 

bus tęsiamas 

2022 m. 

3. 
Tęsti tyrinėjimo 

erdvių kūrimą. 

Papildyti reikiamomis 

tyrinėjimo 

priemonėmis. 

Vaikų eksperimentams 

skirta erdvė papildyta 

reikalingomis priemonėmis. 

Iš dalies 

Priemonės 

įgyvendinimas 

bus tęsiamas 

2022 m 

4. 

Atnaujinti lauko 

edukacines 

žaliąsias erdves. 

Papildyti gėlynus 

naujomis gėlėmis. 

Atnaujinti daržovių, 

vaistažolių ir 

prieskoninių augalų 

auginimo lysves. 

Atnaujintos lauko erdvės 

sėkmingai panaudojamos 

vaikų ugdymui. Vaikai 

tobulina praktinės veiklos 

įgūdžius gamtinei aplinkai 

pažinti ir saugoti. 

Iš dalies 

Priemonės 

įgyvendinimas 

bus tęsiamas 

2022 m 

5. 

Atnaujinti 

etninę, tautinę 

heraldiką, 

simbolius.  

Etninės, tautinės 

simbolikos įsigijimas. 
Įsigytos vėliavos. 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus 

rodiklius 

 

6. 

Įsigyti įstaigą 

reprezentuojanči

ų ir ugdyme 

naudojamų 

priemonių. 

Stiprinamas įstaigos 

tapatumas 

Įsigyti marškinėliai 

mažiausiai dviem grupėms 

su įstaigos logotipu 

Neįgyvendinta  

dėl lėšų trūkumo 

7. 

Modernizuoti 

įstaigos vidaus 

erdves 

Bendra įstaigos vidaus 

erdvių vizualizacija ir 

dalinis atnaujinimas 

pagal įstaigos savitumą. 

Atnaujintos erdvės 

Iš dalies 

Priemonės 

įgyvendinimas 

bus tęsiamas 

2022 m 

8. 

Modernizuoti 

įstaigos pastato 

ir lauko erdves 

8.1. Sutvarkyti avarinį 

B korpuso balkoną. 
Sutvarkytas balkonas 

Neįgyvendinta  

dėl lėšų trūkumo 

 

8.2. įrengti dalį naujos 

tvoros apie 58 metrus, 

kuri ribojasi su šalia 

esančiu pastatu. 

Aptverta tvora 

Iš dalies 

Priemonės 

įgyvendinimas 

bus tęsiamas 

2022 m. 

 

III. Tikslas: Stiprinti kultūros lygį bendruomenėje, kolegialiai dalinantis gerąja veiklos patirtimi 

ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.  

Eil

Nr. 
Uždaviniai Priemonės 

Tikslo įgyvendinimo 

kriterijai 
Įgyvendinimas 

1. 

Viešinti ir 

atnaujinti 

informaciją 

internetiniame 

Internetinio puslapio 

priežiūra: 

https://ldberzelisdirekt

or.wixsit 

Internetiniame puslapyje 

pateikiama aktuali ir 

savalaikė informacija apie 

įstaigos veiklą. 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus 

rodiklius 

 

https://ldberzelisdirektor.wixsit/
https://ldberzelisdirektor.wixsit/


puslapyje, 

socialiniuose 

tinkluose. 

e.com/berzelis Skleisti 

savalaikę ir 

įvairiapusę 

komunikaciją apie 

numatomus įstaigos 

renginius. 

2. 

Dalintis gerąja 

patirtimi 

bendruomenėje, 

šalyje, užsienyje. 

Pedagogams dalintis 

gerąja patirtimi. 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi ir refleksija. 

Iš dalies  

Gerosios patirties 

sklaida vyko tik 

įstaigos ribose 

3. 

 

Pradėti 

bendradarbiavimą 

su Vilniaus dailės 

akademija, 

siekiant pradėti 

kurti suplanuotas 

koridoriaus 

erdves.   

1.Tęsti vidaus erdvių 

dizaino projektą, 

perteikiant įstaigos 

ugdymo filosofiją ir 

kultūrą.  

2.Projekto tęstinumui 

suplanuoti biudžetą. 

Parengtas finansinis 

aplinkos kūrimo projektas. 

Kuriant/puoselėjant 

edukacines erdves atlikta 

bent 1 dalis projekte 

numatytų darbų. 

Neįgyvendinta  

Planuojamas 

vidaus erdvių 

apipavidalinimas, 

ieškoma kitų 

darbų atlikimo ir 

finansinių 

galimybių. 

4. 

Stiprinti 

bendruomenišku

mą, organizuojant 

kasmetines, 

bendruomenę 

suburiančias 

šventes. 

1. Organizuoti 

susirinkimą naujai 

pradedantiems įstaigą 

lankyti vaikų tėvams. 

 

1. Bendradarbiaujant su 

tėvų bendruomene 

organizuotas 1 renginys. 

 

Iš dalies  

Dėl Covid 19 

situacijos, 

ribojant masinius 

susibūrimus, su 

naujokų tėveliais 

bendrauta 

individualiai. 

2. Organizuoti 

kasmetines šventes 

įtraukiant 

bendruomenę. 

2. Parengti mėnesiniai 

renginių planai. Pravesti 

numatyti renginiai. 

Iš dalies  

Pagal parengtus 

planus, renginiai 

organizuojami 

atskirai grupėms, 

nekviečiant į juo 

tėvelių. 

5. 

Savalaikės 

švietimo pagalbos 

teikimo 

užtikrinimas 

lopšelyje-

darželyje. 

5.1. VGK posėdžių 

organizavimas. 

 

Užtikrintas švietimo 

pagalbos specialistų, 

pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

Įgyvendinta 

Pagal metinį 

VGK planą 

5.2. Tėvų švietimas 

aktualiomis temomis. 

 

Įstaigos tinklapyje, el. 

dienyne „Mūsų darželis“, 

Facebook platformoje bei 

uždarose messenger 

grupėse dalijamasi 

informacija apie seminarus 

tėvams pedagoginėmis ir 

psichologinėmis temomis. 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus 

rodiklius 

 

5.3. Pagalbos 

pedagogams teikimas 

apie vaikų 

individualaus 

pagalbos plano (IPP) 

sudarymą ir vykdymą. 

Specialistų konsultacijos, 

mokymai pedagogams IPP 

sudarymo ir vykdymo 

klausimais. 

Įgyvendinta 

Mokytojus 

konsultuoja 

logopedas, spec. 

pedagogas 



5.4. Plėtoti tikslingą 

tėvų švietimą 

Veiklose dalyvauja ne 

mažiau 50 proc. tėvų. 

Įgyvendinta 

Logopedas ir 

spec. pedagogas 

organizuoja 

individualias 

konsultacijas 

tėvams vaikų su 

spec. poreikiais 

ugdymo pagalbos 

klausimais. 

6. 

Pedagogams 

tobulinti 

kvalifikaciją 

emocinio-

socialinio 

raštingumo, IKT, 

darbo su tėvais, 

projektų rengimo, 

spec. poreikių 

vaikų ugdymo, 

užsienio kalbos 

mokėjimo srityse. 

Pedagogams tobulinti 

kvalifikaciją pagal 

numatytas veiklos 

sritis. 

Visi pedagogai dalyvauja 

bent vienoje kvalifikacijos 

tobulinimo veikloje 

Iš dalies 

Priemonės 

įgyvendinimas 

bus tęsiamas 2022 

m.  

7.  

Aptarnaujančiam 

personalui 

tobulinti 

kvalifikaciją 

emocinio-

socialinio 

raštingumo, streso 

valdymo, 

šiuolaikinio vaiko 

pažinimo srityse. 

Mokytojų padėjėjoms 

tobulinti kvalifikaciją 

pagal numatytas 

veiklos sritis 

Mokytojų padėjėjos 

dalyvauja bent vienoje 

kvalifikacijos tobulinimo 

veikloje 

Iš dalies 

Priemonės 

įgyvendinimas 

bus tęsiamas 2022 

m. 

 

3. Kontroliuojančių institucijų ar išorės audito tarnybos atlikti patikrinimai(išvadų 

apibendrinimas ir įvykdytos priemonės). 

• 2021 m. birželio mėnesį Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių 

departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus specialistės atliko karantino  

režimo laikymosi ir/ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo 

priemonių laikymosi kontrolę įstaigoje. Kontrolės išvada: ugdymo veikla vykdoma laikantis 

reikalavimų, pažeidimų nenustatyta.  

• UAB „TUVLITA“TKT vyresnysis ekspertas atliko vaikų žaidimų aikštelės pagrindinę metinę  

(periodinę) kontrolę. Nustatyti standartų reikalavimų neatitikimai – medinių paviršių nusidėvėjimas, 

smėlio dėžių dangčių nusidėvėjimas, tvoros trūkumai. Kad pašalinti trūkumus, buvo pateiktas 

prašymus Telšių raj. sav. merui ir Telšių raj. Administracijos direktoriui dėl papildomų lėšų skyrimo. 

Pradėti naujos tvoros montavimo darbai. Kitų trūkumų pašalinimas įtrauktas į prekių ir paslaugų ir 

darbų viešųjų pirkimų 2022 metų planą. 

• Civilinės saugos būklės patikrinimas. Pažeidimų nenustatyta. 

 

4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių): 

• Reikalingas  kapitalinis koridoriaus jungiančio A ir B korpusus remontas. Turimų lėšų  



nepakanka kosmetiniam visų grupių sienų remontui, grupių santechnikos įrangos atnaujinimui, 

šviestuvų pakeitimui. Prasta ir išorinė pastato būklė: per įėjimo tambūro stogelius bėga vanduo, 

nubyrėjęs pamatus dengiantis tinkas, grupėse po kai kuriais langais nebelikę reikiamos sandarinimo 

medžiagos kiekio, esant smarkiam lietui, į patalpą bėga vanduo. 

• Nesaugi lauko žaidimų aikštelė, kurioje auga daug senų medžių. Krisdamos nudžiūvusios šakos  

gali sužeisti į darželį ar mokyklą ateinančius vaikus, tėvelius, darbuotojus. Žaidimams ir sportui 

skirtoje aikštelėje į paviršių iškilusios ir medžių šaknys. 

• B korpuse esančioje bendro su Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija naudojimo salėje  

reikalingos langų apsaugos. 

• Neužtikrina darželio lankytojų saugumo esantys šaligatviai. Iš Telšių rajono savivaldybės  

gautų panaudotų trinkelių užteks tik nedidelei šaligatvio atkarpai prie lauko klasės. 

• Dėl tėvų užimtumo ir pastaruoju metu susidariusios pandeminės situacijos šalyje (ribojant  

tėvų patekimą į įstaigą) – labai ribotos galimybės tėvams dalyvauti ugdomojoje veikloje. 

• Daugėja vaikų su specialiaisiais poreikiais. Nebeužtenka turimo 0,25 specialiojo pedagogo 

etato 

ir 0,5 etato mokytojo padėjėjo darbui su spec. poreikius turinčiais vaikais.  

      

____________________________ 

 

SUDERINTA 

Telšių rajono savivaldybės administracijos 
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