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TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO ,,BERŢELIS“ 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

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 

2014 119 +2 

2015 118 -1 

2016 117 -1 

1.2. Darbuotojai:  

1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 29 

1.2.2. Mokyklos vadovai, jų kvalifikacija: 

mokyklos direktorius – be vadybinės kategorijos, 1 etatas; 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui – III vadybinė kategorija, 1 etatas 

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

duomenimis: 

Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso 

12 1 13 

 

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 

13 

Turi pedagogo kvalifikaciją 13 

Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) kvalifikaciją 13 

Ekspertai  0 

Metodininkai  3 

Vyresnieji mokytojai 7 

Mokytojai  3 

1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 14 (13,25) 



1.3. Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2016 m. (parašyta programų, 

gautas finansavimas (Eur)  ar kitokia parama): 

1.3.1. Iš Telšių rajono savivaldybės gauta parama socialiniam projektui ,,Esame vienas dėl 

kito“ – 400 Eur; 

1.3.2.  Iš Telšių rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos gauta parama 

sveikatingumo projektui ,,Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ – 500 Eur; 

1.3.3.  Iš Erasmus+ programos tarptautiniam projektui ,,Ţingsniuojame į atsinaujinantį 

poţiūrį“ pagal dotacijos sutartį gauta parama – 4996 Eur.   

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

Nr. 

Reikmės  Gauta 

sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota gruodţio 

31  d. 

Eur. Proc. 

1. Iš viso MK lėšų 100500 114800 114800 100 

1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo priemonėms 2400 3800 3799,56 99,99 

1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese dalyvaujančių 

asmenų kvalifikacijai tobulinti 

800 800 791,38 98,92 

1.3. Mokinių paţintinei veiklai ir profesiniam  300 400 383,41 95,85 

 orientavimui     

1.4. IKT diegti ir naudoti 700 200 225,65 112,82 

2. Vienam mokiniui tenka MK lėšų 858,97 981,2   

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

Eil. 

Nr. 

Reikmės  Gauta 

sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota gruodţio 

31  d. 

Eur. Proc. 

1. Iš viso SB lėšų 162700 162400 162400 100 

1.1. Iš jų darbo uţmokesčiui 94700 94710,04 94710,04 100,01 

1.6. Gautas 2016 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudţeto) 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. 2% lėšos paramai ir labdarai 2055,35 Eur Paslaugoms 306,84 Eur 

Transportui 191 Eur 

Prekėms 111,23 Eur 

2. Erasmus+ programos tarptautiniam projektui 

,,Ţingsniuojame į atsinaujinantį poţiūrį“ pagal 

dotacijos sutartį gauta parama 

4996 Eur Komandiruotėms  

1384,07 Eur 

3.  Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos dovana 

– mokyklinė lenta 

25 Eur Edukacinėje lauko 

klasėje 

4. Tėvų dovana darţeliui išleistuvių proga 80 Eur Reprezentacinei sienai 

įstaigos viduje 

5. MB ,,Memelio medis“ dovana – lauko staliukas 

su kėdutėmis 

105 Eur Vienoje iš lauko erdvių 

6.  Tėvų dovana išleistuvių proga – stiklinė spinta  95 Eur Įstaigos viduje 

reprezentuoti 

bendruomenės 

pasiekimams (sudėtos 

taurės, padėkos įstaigai) 



1.7. Direktoriaus nuoţiūra pateikiama informacija 

Per 2016 m. Telšių lopšelyje-darţelyje ,,Berţelis“ atlikti darbai, kurie nebuvo iš anksto 

planuoti ir/ar numatyti: 

 išsigryninta strateginė įstaigos veiklos kryptis (siekinys): sveikas, tyrinėjantis, 

pozityvus vaikas;   

 susikūrė ir veikia Pozityvo, Viešinimo, Renginių organizavimo ir Sveikatingumo 

grupės; 

 įsigyti ir praktiškai naudojami nauji informaciniai stendai; 

 įrengtas ir atidarytas darbuotojų kambarys; 

 įrengta ir 2016 m. birţelio mėn. 23 d. atidaryta Edukacinė lauko klasė, kurioje nuolat 

vyksta įvairios bendruomenės veiklos, ja naudojasi ir kaimynai: Telšių Vincento Borisevičiaus 

gimnazija; 

 įsigytas reprezentacinis stendas ir stiklinė sekcija bendruomenės apdovanojimams 

pristatyti tiesiogiai ir efektyviai tarnauja įstaigos įvaizdţiui stiprinti; 

 pirmą kartą įstaigos istorijoje vyko: auklėtojų padėjėjų mokymai; bendras seminaras 

kartu visiems pedagogams; šv. Kalėdų eglutė darbuotojų vaikams; 

 balandţio–gruodţio mėn. įgyvendintas respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas 

,,Oranţinio traukinio kelionė per Lietuvą“, kurio metu vyko daug įstaigos bendruomenei 

suartinti bei kūrybiškumui ugdyti skirtų veiklų (šeimose auginami darţelio grupėse vaikų 

pradaiginti moliūgų daigeliai, rudenį moliūgai sunešami, matuojami, formuojamas traukinys, per 

šv. Martyną šeimų pagamintų moliūgų ţibintų paroda, dalinamasi valgių iš moliūgų receptais ir 

kt.);   

 rugsėjo–gruodţio mėn. vyko pozityviosios tėvystės mokymai įstaigos vaikų 

tėveliams;  

 suaktyvėjo Telšių lopšelio-darţelio ,,Berţelis“ tarybos, kuri 2016 m. iš esmės 

atnaujinta, veikla; 

 įsigyta naujų, modernių ugdymo priemonių (kūrėjų rinkiniai, bitė-robotas, ţaidimai 

emociniam intelektui ugdyti); 

 atsakingai atsirenkamos gausiai siūlomos edukacinės programos, kviečiamos tik 

tikslingai susijusios su įstaigos strategine kryptimi (Nariuotakojų edukacinė programa, Sferinis 

kinas ir kt.); 

 Telšių lopšelis-darţelis ,,Berţelis“  pasirinktas VDA specialistų kaip projektinis, 

kuriam bus parengta lauko ir vidaus erdvių modernizavimo galimybių studija; 

 įsigyta naujos kompiuterinės technikos (multimedija, 4 kompiuteriai, ekranas); 

 įsigytos 2 planavimo lentos; 

 patobulinta viešinimo ir sklaidos sistema: atnaujintas įstaigos internetinis puslapis 

www.telsiuberzelis.lt , sukurta facebook paskyra Telšių l/d ,,Berţelis“ bendruomenė , informacija 

apie įstaigos veiklą viešinta rajono spaudoje, informaciniame portale www.telsietis.lt ; šalies 

ikimokyklinių įstaigų informaciniame portale www.ikimokyklinis.lt , šalies švietimui skirtame 

informaciniame leidinyje ,,Švietimo naujienos“.  

 

2. Veiklos tikslų ir uţdavinių įgyvendinimas 
 

I tikslas. Aktyvios ir sveikos bendruomenės kūrimas. 

1  uţdavinys. Tenkinti vaikų judėjimo poreikius, formuojant sveikatos saugojimo 

gebėjimus. 

Pasiekti rezultatai. Analizuojant 2016 m. Telšių lopšelio-darţelio ,,Berţelis“ veiklos plane 

šiam tikslui ir uţdaviniui pasiekti nusimatytus sėkmės kriterijus, galima daryti išvadą, kad pokyčiai 

teigiami: 

http://www.telsiuberzelis.lt/
http://www.telsietis.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/


dėmesys vaikų sveikatai įgavo nuoseklią kryptį: sveikos gyvensenos ugdymas ir ţinių 

sveikatos klausimais sklaida tapo neatskiriama ugdymo proceso dalimi; labai svarbus šioje srityje 

visuomenės sveikatos prieţiūros specialistės ir pedagogų bendradarbiavimas, kuris įstaigoje vyksta 

tikrai efektyviai. 2016 m., bendradarbiaujant su Telšių švietimo centru, Telšių lopšelyje-darţelyje 

,,Berţelis“ įvyko Sveikatingumo savaitė ,,Sveikatos šaltinėliai“, skirta Tarptautinei šeimos dienai, 

kurios viena diena buvo būtent metodinė diena ,,Integruotas sveikatos saugojimo kompetencijos 

ugdymas(is) ikimokykliniame ir priešmokykliniame amţiuje“, joje dalyvavo Telšių rajono 

ikimokyklinių įstaigų pedagogai, tarp jų ir pagalbos vaikui specialistai. Tiek minėtos metodinės 

dienos, tiek ir visą savaitę vykusių veiklų metu Telšių lopšelio-darţelio ,,Berţelis“ pedagogės 

pristatė netradicinius metodus, priemones, dalinosi gerąja patirtimi, kaip ugdyti vaikų sveikatą: per 

aktyvią sportinę veiklą, per komunikaciją, per dailės, muzikos terapiją; 

vaikams formuojant fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą, labai svarbi veiklos įvairovė, 

todėl buvo vykdomi fizinį aktyvumą skatinantys renginiai, įtraukiant visą bendruomenę: akcija 

„Apibėk mokyklą“ (truko visą savaitę ir dalyvavo ne tik vaikai, bet ir darbuotojai), masinė mankšta 

ir bėgimas „Judėkime kartu“. Tai masiškiausi renginiai įstaigoje, kurie sulaukė tėvelių 

susidomėjimo ir palaikymo, o vaikams buvo labai svarbus tėvų pavyzdys, galimybė juos stebėti bei 

iš jų mokytis; 

Telšių lopšelio-darţelio ,,Berţelis“ komandos dalyvavo Respublikinių projektų: „Maţais 

ţingsneliais didţiojo futbolo link“,  „Maţųjų olimpiada“, „Sveikuolių sveikuoliai“ renginiuose, 

sėkmingai iškovojo prizines vietas ir atstovavo Telšiams tolesnių etapų varţybose; 

Telšių lopšelyje-darţelyje ,,Berţelis“ viena iš prioritetinių sveikatos mokymo ir ugdymo 

sričių yra asmens higienos įgūdţių ugdymas: vaikai nuolat ţaismingai mokomi rankų plovimo 

technikos, įgyja ir įtvirtina teisingus  rankų higienos įgūdţius. Su vaikais paminėta Pasaulinė rankų 

higienos diena, trys grupės dalyvavo respublikiniame konkurse „Švarių rankų šokis 2016“, kuriame 

vienas šokis buvo išrinktas šalyje tarp 10 geriausiųjų (iš 194 šokių) ir vaikai tapo laureatais;  

atkreipiant dėmesį į tylos svarbą emocinei vaikų sveikatai, vykdyta akcija „Tylos 

stebuklinga versmė“,  kurios metu vykdyta triukšmo stebėsena įstaigoje – matuotas triukšmo lygis, 

išsiaiškintos triukšmingiausias darţelio patalpos ir veiklos, kartu su vaikais parengti „tylos dietos“ 

receptai „Tylos pertraukėlė“, „Tyliau – triukšmas kenkia sveikatai“; 

sveikata ugdoma ne tik tiesiogiai ją stiprinant, bet ir esant darnoje su aplinka. Akcijoje 

„Išsaugok medelį“ dalyvavo visų grupių darbuotojos ir vaikai, jiems geranoriškai talkino tėveliai. Iš 

viso surinkta 385 kg. makulatūros, išsaugoti 6 medeliai. Aktyviai įsijungta į kasmetinę visą Lietuvą 

vienijančią akciją „Darom 2016“, kurios metu ne tik rinktos šiukšles, švarinta aplinka, bet ir 

atkreiptas vaikučių dėmesys į atliekų rūšiavimo svarbą, galimybė, saugant ţemės, kurioje 

gyvename, sveikatą iš antrinių ţaliavų pasigaminti įvairius reikiamus daiktus ar priemones. Šioje 

srityje kaupiama ir tarptautinė patirtis, nes nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Telšių lopšelio-darţelio 

,,Berţelis“ bendruomenė dalyvauja Erasmus+ programos tarptautiniame projekte ,,Ţingsniuojame į 

atsinaujinantį poţiūrį“, kuriame be mūsų lopšelio-darţelio, atstovaujančio Lietuvai, dalyvauja 

partneriai iš Katalonijos (Ispanija), Lenkijos, Rumunijos; projekto esmė: siekti gerinti švietimo 

praktiką apie antrinių išteklių panaudojimą, todėl antrinių išteklių turinys įtrauktas į visų  partnerių 

ugdymo programas; 

 Projektas „Sveiki dantukai“ vykdomas kasmet, tačiau 2016 m. jis vyko visą lapkričio 

mėnesį, vaikai be teorinių ţinių apie dantukų prieţiūrą įgijo ir daug praktikos: atliko tyrimą „Dantų 

apnašos“, kuris buvo itin veiksmingas, mokant ir įtvirtinant vaikų ţinias  apie burnos higieną, be to, 

priešmokyklinių grupių vaikams suorganizuota ekskursija į odontologinį kabinetą, projektą 

apibendrinanti šventinė viktorina apie burnos higieną, kurios visi dalyviai-vaikai gavo dovanų po 

asmeninį dantų šepetėlį.  

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. Visi numatyti tikslai ir 

uţdaviniai įgyvendinti.  

 

II tikslas Kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo 

ir ugdymo tęstinumo uţtikrinimas. 



1 uţdavinys Gerinti vaikų ugdymo (-si) proceso kokybę. 

 

Pasiekti rezultatai.: 

viena svarbiausių 2016 m. šios srities veiklų: Ikimokyklinio ugdymo programos 

,,paţinimo takeliu“ atnaujinimas,  parengiant ją pagal besigryninančią įstaigos strateginę veiklos 

kryptį: sveikas, tyrinėjantis, pozityvus vaikas. Atnaujinant minėtą ikimokyklinio ugdymo programą 

darbo grupės dėmesys kreiptas į dermę su priešmokyklinio ugdymo programa, pagal kurią vėliau 

ugdomi priešmokyklinį amţių pasiekę ikimokyklinio amţiaus vaikai. Atnaujintoje ikimokyklinio 

ugdymo programoje kiekvieną mėnesį numatytas atskiras uţdavinys, susijęs su konkrečia 

tyrinėjimų tema; tyrinėjimų patirtys ir išvados aptariamos kiekvieno einamojo mėnesio pradţioje 

per pedagogų metodinį pasitarimą; 

2016 m. atnaujintas vaikų paţangos ir pasiekimų vertinimo aprašas, kreipiant ypatingą 

dėmesį į vaikų ugdymo individualizavimą, diferencijavimą bei ugdymo (si) ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amţiuje dermės išlaikymą; 

susisteminus pedagogų ir auklėtojų padėjėjų pasitarimų, metodinės veiklos sklaidos laiką, 

priėmus bendruomenėje nutarimą nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. auklėtojų padėjėjoms dalyvauti 

ugdomosiose veiklose, pagerėjo trumpalaikio ugdomosios veiklos organizavimo bei gerosios 

patirties sklaidos kokybė;  

įvairiomis informavimo priemonėmis (internetinė svetainė, facebook paskyra, informaciniai 

pranešimai grupėse, tėvų grupių susirinkimai, ugdomųjų veiklų pristatymai tėvams, pozityvios 

tėvystės mokymai, individualios konsultacijos) pavyko sustiprinti administracijos, pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimą dėl ugdymo (si) teikiamų paslaugų kokybės; 

aptarti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo (si) pokyčiai: integracija į kasdienę veiklą, ugdymo 

(si)proceso diferencijavimas, individualizavimas, kompleksinės pagalbos teikimo patirtis; 

atlikta Telšių lopšelio-darţelio ,,Berţelis“ vaikų tėvų anketinė apklausa, kurioje be visų kitų 

klausimų apie įstaigos veiklą (ugdymą, maitinimą, auklėtojų, kt. specialistų veiklą) teirautasi tėvų 

nuomonės apie papildomai įstaigoje teikiamą neformalųjį ugdymą, atskirai kalbėtasi su įstaigoje 

papildomo neformaliojo švietimo paslaugas vaikams teikiančiais pedagogais (gatvės ir pramoginių 

šokių, dailės, anglų kalbos mokytojais). Tolesnėje įstaigos veikloje atkreipiamas dėmesys į tėvų 

išsakytus pastebėjimus, pasiūlymus.  

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. Visi numatyti tikslai ir 

uţdaviniai įgyvendinti.  

 

3. Kontroliuojančių institucijų ar išorės audito tarnybos atlikti patikrinimai 
(išvadų apibendrinimas ir įvykdytos priemonės). Per 2016 m. įvyko 4 patikrinimai: 

2016 m. kovo  mėn. 22 d. gautos Telšių rajono savivaldybės kontrolės ar audito tarnybos 
išvados, kad Telšių lopšelis-darţelis ,,Berţelis“ nėra sudaręs panaudos sutarties dėl turimos ţemės 

po pastatais su nacionaline ţemės tarnyba prie ţemės ūkio ministerijos ir neįregistravusi sutarties 

nekilnojamo turto registre, ir rekomendacijos spręsti klausimą dėl ţemės sutarties sudarymo, 
apskaitos ir įregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka. Atsiţvelgdama į minėtas rekomendacijas, 

Telšių lopšelio-darţelio ,,Berţelis“ direktorė 2016 m. balandţio mėn. 15 d. raštu Nr. S-9 kreipėsi į 
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorių S. Urboną dėl kadastrinių sklypo matavimų ir 

2016 m. balandţio mėn. 19 d. gavo atsakymą raštu Nr. R7-856 ,,Dėl sklypo kadastrinių matavimų“, 
kad kai bus suformuotas ţemės sklypas prie pastatų, esančių Kalno g. 20, Telšių m., jis bus 

įtrauktas į matuojamų sklypų sąrašą. Telšių rajono savivaldybės kontrolės ar audito tarnyba apie tai 
informuota;   

2016 m. balandţio mėn. 20 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Telšių departamento specialistų periodinė kontrolė. Išvada: Telšių lopšelyje-
darţelyje ,,Berţelis“ ikimokyklinio ugdymo veikla, vykdoma Kalno g. 20, Telšiai, atitinka 



Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 
ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus; 

2016 m. balandţio mėn. 27 d. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialisto 
planinis priešgaisrinis techninis patikrinimas. Išvada: paţeidimų nenustatyta; 

2016 m. spalio 23 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos 

skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio specialistės planinis Telšių lopšelio-darţelio 
,,Berţelis“ civilinės saugos būklės patikrinimas. Išvada: Civilinės saugos būklė Telšių lopšelyje-

darţelyje ,,Berţelis“ vertinama gerai; ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 

planavimas ir vykdoma civilinės saugos veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.  

 

4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių): 

 

daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, tačiau įstaigoje neteikiama specialiojo 

pedagogo, psichologo pagalba; 

trūksta vidaus patalpų vaikų fizinį aktyvumą skatinančioms veikloms organizuoti (labai 

reiktų priestato – sporto salės, kuri tarnautų abiejų šiame pastate įsikūrusių švietimo įstaigų vaikų 

ugdymo poreikiams tenkinti); 

nepakankamai uţtikrintas įstaigos teritorijos saugumas (būtina keisti tvorą, atnaujinti takų 

plyteles, įrengti sporto aikštyną);  

iškilęs būtinųjų statybos remonto darbų poreikis: šiuo klausimu 2016 m. lapkričio  mėn. 11 d. 

raštu Nr. S-51 ,,Dėl statybos remonto darbų poreikio 2017 m.“ Telšių lopšelio-darţelio ,,Berţelis“ 

direktorė informavo Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorių; 

nešiltintos 2 galinės lauko sienos; dėl šios problemos jau ne kartą tiek įstaigos vadovės, tiek 

Telšių lopšelio-darţelio ,,Berţelis“ bendruomenės informuotas Steigėjas; 

avarinės būklės įėjimas į rūsį; Steigėjas apie tai informuotas.  

 

 


