
    PRITARTA 

    Telšių lopšelio-darželio „Berželis“  

    Mokyklos tarybos   
    2022 m.  sausio mėn. 25 d.  

    posėdžio protokolu Nr.T1-1 

 
    PATVIRTINTA 

    Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ 

    Direktoriaus 
    2022 m. balandžio mėn.4 d.  

    įsakymu Nr. V-24 

 

 

 

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 

2022 M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

Telšiai, 2022 m. 

 



I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Organizacinė struktūra. Lopšelis-darželis „Berželis“ yra bendro tipo ikimokyklinė įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis – ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas. Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams 

pritaikytas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas.  

1.1 Direktorė Regina Lukauskienė: 

 lopšelio-darželio bendruomenės telkimas valstybinei ir savivaldybės švietimo politikai įgyvendinti; 

 lopšelio-darželio veiklos organizavimas ir koordinavimas; 

 vadovavimas švietimo įstaigos strateginio plano, metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui ir vykdymui; 

 ugdymo (-si) stebėjimas, analizavimas, vertinimas, grupių komplektavimas; 

 darbuotojų priėmimas, atleidimas, pareigybių aprašymų rengimas ir vykdymo priežiūra; 

 bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, vietos bendruomene, kitomis įstaigomis bei mokyklomis, 

verslo organizacijomis plėtra; 

 intelektinių, materialinių, finansinių, informacinių išteklių paieška ir jų būklės analizė;  

 įstaigos įvaizdžio formavimas ir veiklos sklaidos inicijavimas; 

 pedagogų kvalifikacijos kėlimas, atestacija; 

 įstaigos dalyvavimo tarptautinėje, šalies, savivaldybė projektinėje veikloje inicijavimas; 

 lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymo inicijavimas, jų veiklos skatinimas; 

 lopšelio-darželio veiklos strategijos, ugdymo proceso, ugdytinių saviraiškos, bendruomenės mikroklimato analizė; 

 tarifikacijų, darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, kitų dokumentų, vadovaujantis teisės aktais, tvirtinimas; 

 atstovavimas įstaigai valstybės ir Telšių rajono savivaldybės, kitose institucijose; 

 darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas. 

1.2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 

 lopšelio-darželio tikslų, uždavinių, prevencinių programų įgyvendinimas; 

 ugdymo organizavimas, ugdymo programų rengimas, įgyvendinimas; 

 pedagogų veiklos, dienos režimo, ugdymo proceso stebėjimas, vertinimas, analizė; 

 užsiėmimų tvarkaraščių, pedagogų darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, atostogų grafikų sudarymas; 

 papildomojo neformalaus ugdymo specialistų veiklos kuravimas; 



 vaiko gerovės komisijos veiklos koordinavimas; 

 metodinio darbo:pasitarimų, atvirų veiklų, pedagogų darbo patirties sklaidos, inovacijų diegimo, projektų kūrimo  ir įgyvendinimo, 

organizavimas, elektroninio dienyno tvarkymas; 

 renginių organizavimo, projektinės veiklos koordinavimas; 

 pedagoginės dokumentacijos tvarkymas ir priežiūra;  

 rūpinimasis ugdymo priemonių, metodinės literatūros įsigijimu, apskaita ir saugojimu; 

 su ugdymo reikmėmis susijusių viešųjų pirkimų organizavimas; 

 studentų praktikos atlikimo ir savanorių veiklos įstaigoje koordinavimas. 

1.3 Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams Jovita Bumblauskienė: 

 įstaigos aprūpinimas materialiniais ištekliais ir jų apskaita; 

 materialinė atsakomybė už įstaigos pastatų, įrengimų, inventoriaus, priemonių apsaugą, apskaitą bei įsigijimą. 

 aptarnaujančio personalo darbo organizavimas, vertinimas, priežiūra. 

 aptarnaujančio personalo darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, atostogų grafikų sudarymas; 

 lopšelio-darželio aplinkos, interjero tvarkymo organizavimas, pagalbinių patalpų priežiūra; 

 įstaigos elektros, šilumos ūkio, pastatų priežiūros ir eksploatacijos organizavimas; 

 įstaigos turto, patalpų inventoriaus efektyvumo, racionalaus panaudojimo ir tinkamos eksploatacijos analizė; 

 darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, higienos reikalavimų vykdymo užtikrinimas;  

 vaikų maitinimo organizavimo apskaita; 

 viešųjų pirkimų organizavimas ir dokumentacijos tvarkymas. 

 

2. Duomenys apie mokyklą. 

2.1. Lopšelyje-darželyje  yra šešios grupės. Viena lopšelio grupė 1–3 metų vaikams. Trys darželio grupės 3–5 metų vaikams. Dvi 

priešmokyklinio amžiaus grupės 5–7 metų vaikams (viena iš jų mišri). 

2.2. Vietų skaičius – 115. Vaikų skaičius – 112 (2022 m. sausio 1 dienos duomenimis). 

2.3. Darbuotojų skaičius – 28 iš jų - 15 mokytojų. 

2.4. Atestuotos 14 pedagogų. 6 pedagogės turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, iš jų logopedė turi logopedo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją. 8 pedagogės turi vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 1 pedagogas neatestuotas. 

 

 



II. 2021 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Įgyvendinant lopšelio-darželio „Berželis“ strateginį ir 2021 metų veiklos planus, siekta  užtikrinti efektyvų ir kokybišką ugdymą(si), ugdant 

sveiką, tyrinėjantį, savo tapatumą suvokiantį vaiką, nuolat modernėjančioje, saugioje ir sveikoje ugdymo(si) aplinkoje, bei stiprinti kultūros lygį 

bendruomenėje kolegialiai dalijantis gerąja veiklos patirtimi ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.  

Tikslams pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti uždaviniai:  

• taikyti inovatyvias idėjas ir metodus ugdymo procese, efektyvinti ugdomosios veiklos turinio plėtrą ir planavimą,    

• plėtoti vaikų sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatas įgyvendinant sveikatos stiprinimo, socialinio emocinio ugdymo programas;  

• plėtoti grupių ir lauko edukacines erdves; 

• telkti bendruomenę bendradarbiavimui, gerosios profesinės patirties sklaidai tobulinant kompetencijas ir kvalifikaciją; 

• stiprinti pedagogų ir tėvų sąveiką; 

• teikti kokybišką švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams; 

•  turtinti ir modernizuoti įstaigos materialinę bazę atnaujinant vidaus ir lauko erdves. 

Pasiekti svariausi rezultatai: 

• Nuo 2019 m. gruodžio 10 d. lopšelis-darželis „Berželis“ įtrauktas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Įstaigoje nuosekliai su ugdymo 

procesu  

integruotos ir įgyvendintos 2020-2024 m. sveikatos stiprinimo programos „Sveikas vaikas – laimingos bendruomenės raktas“ veiklos (įvykdyta ne 

mažiau 80 % numatytų veiklų), į procesą įtraukiant įstaigos darbuotojus ir vaikų tėvelius.  

• Įstaigoje vykdomas ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada“, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą,  

mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami  įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu plečiamos žinios ir supratimas sveikos mitybos bei fizinio 

aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien vaikai, bet ir mokytojai (100%), mokytojų padėjėjos (100%), administracijos darbuotojai (100%) bei 

tėvai.  

• Nuo 2021 m. spalio 1 d. - 2022 metų gegužės 31 d. 80% ugdytinių ir 60% mokytojų dalyvauja ilgalaikiame Lietuvos masinio futbolo asociacija  

(MaFA) ir Lietuvos futbolo federacija (LFF) projekte „Futboliukas“. Pagal panaudos sutartį gautas inventorius futbolo užduotims atlikti: kamuoliai, 

varteliai, stovai, marškinėliai mokytojoms, užduočių knygutės. 

• Visus metus mokytojos taikė inovatyvias STEAM ugdymo idėjas ir rekomenduojamus metodus atsižvelgiant į vaikų amžių, sezoniškumą,  

vystomą temos idėją. Užtikrinant kokybišką ugdymą šiltuoju metų laiku veiklos organizuojamos lauko klasėje. Vykdomos pažintinės, pramoginės, 

edukacinės veiklos ir kitose mūsų miesto ir rajono erdvėse. 

• Formuojama aplinkos įvairovė sudaro galimybę vaikams ugdytis nuolat kintančioje aplinkoje, skatinant pažintinę jų kompetenciją. Lauko  

teritorijoje įrengtos įvairios zonos: daržo, prieskoninių bei gydomųjų augalų, aptverta nešienaujama pieva, įvairių paviršių takelis sveikų pėdučių 



profilaktikai. 

• Įstaigos teritorijoje įrengta atskira žaidimų aikštelė ankstyvojo amžiaus vaikams (panaudojant 1,2 % paramos lėšas); 

• Keturiose vyresnio vaikų amžiaus grupėse ugdymo proceso turinyje diegiami socialinio emocinio ugdymo programos „Kimochis“ elementai; 

• Ankstyvojo amžiaus ir pirmoje jaunesniojo amžiaus grupėje į ugdymo procesą integruojama lopšelio-darželis „Berželis“ mokytojų autorinė  

programa „Augame su pasaka“, kurios tikslas -   pasakos personažų pagalba atpažinti emocijas, jausmus, tobulinti komunikavimo, pažinimo, socialinę  

kompetencijas. 

• Sudarytos sąlygos darbuotojų profesiniam tobulėjimui. Metų eigoje kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 100% mokytojų. Savo 

profesinius  

įgūdžius mokytojai tobulino dalyvaudami virtualioje platformoje Pedagogas. LT organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose (100 % pedagogų), 

„STEAM-vaiko kelias į ateitį“ (dalyvavo 90 % mokytojų), 85% mokytojų dalyvavo tiesiogiai transliuojamoje paskaitoje „Vaiko fizinio aktyvumo 

svarba ikimokykliniame amžiuje“ , 30 % mokytojų gilino žinias seminare „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą, 

45% – gilino žinias ilgalaikiuose mokymuose ugdant vaikus su specialiaisiais poreikiais. 

• Gerosios patirties sklaida aktyviai vykdoma socialiniuose tinkluose (100 % vykdoma), spaudoje (20 %), su tėveliais aktyviai bendraujama  

uždarose Facebook grupėse (100 %.); 

• Grupių ugdymo aplinkos papildytos naujomis priemonėmis, žaislais orientuotais į vaikų savikontrolės, dėmesio koncentracijos, loginio 

mąstymo,  

pažinimo ugdymą. Priešmokyklinio amžiaus grupės praturtintos naujomis inovatyviomis mokymo priemonėmis: įsigyti interaktyvūs marškinėliai (2 

vnt.), „Riešutėlių“ grupėje nupirktas interaktyvus ekranas. Ankstyvojo amžiaus grupėje atliktas kosmetinis sienų remontas, įsigyta edukacinė sienelė 

skirta vaikų mąstymui bei smulkiosios motorikos lavinimui. 

• Įstaigoje teikiama koordinuota švietimo pagalba.  Aktyvi ir profesionali Vaiko Gerovės komisijos veikla, kurios viena iš funkcijų –  

bendradarbiaujant su vaiko tėvais, mokytojais, specialistais, kuo anksčiau nustatyti vaiko ugdymo(si) sunkumus ir organizuoti jo poreikius atitinkantį 

ugdymą. 2021 metais įstaigą lankė 12 vaikų, kuriems buvo nustatyti vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai. Įsigytos priemonės darbui su specialiųjų 

poreikių vaikais. 

• Atsižvelgus į tėvų apklausos duomenis (žodžiu, mokytojoms bendraujant su tėveliais), įstaigoje paslaugas teikia ir sėkmingai savo veiklą vykdo 

trys neformaliojo vaikų švietimo būreliai: anglų kalbos (lanko 4 grupių vaikai apie 80 %), robotikos (lanko apie 30% vyresniojo ir priešmokyklinio 

amžiau vaikų) ir liaudies šokių (lanko 4 grupių vaikai 35%).  Būrelių mokytojos – diplomuotos savo srities specialistės. (Veiklos vyksta laikantis visų 

saugumo reikalavimų.)  

• Nuo 2021 metų birželio 1 dienos planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai. Įstaigos išlaikymui skirtos biudžeto lėšos naudotos 

taupiai  

ir racionaliai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su įstaigos savivaldos atstovais, bendruomene. Atlikti smulkūs einamieji remonto darbai, įrengtas 



kabinetas spec. pedagogui. Pradėtos tvarkyti lauko edukacinės erdvės: persodinti bei panaikinti kai kurie seni želdiniai, jų vietoje pasodinta nauja veja, 

gauta 70 m2 panaudotų trinkelių lauko klasės šaligatviui atnaujinti. 

  

 

IV. SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės 

• Įstaigoje dirba kvalifikuotas, ilgametę darbo patirtį turintis personalas, kompetentingi, kūrybingi ir nuolat tobulėjantys mokytojai, stipri, 

profesionali pagalbos vaikui specialistų komanda; 

• Plėtojamos savitos įstaigos tradicijos sveikos gyvensenos srityje, įgyvendinami ilgalaikiai respublikiniai projektai, kryptingai dirbama emocinio-

socialinio intelekto lavinime; 

• Didelis dėmesys ugdymo inovacijų diegimui bei mokytojų profesinės kompetencijos kėlimui; 

• Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Telšių krizių centru, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Telšių švietimo 

centro PPT, Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų skyriumi; 

• Reali ir savalaikė mokytojų padėjėjų pagalba ugdymo proceso metu; 

• Aktyvi, besidominti, talkinanti darželio taryba ir darbuotojų atstovų komanda įstaigos vidaus ir lauko erdvių bei veiklos klausimais. 

 

Silpnybės 
 

• Pedagogams ir toliau svarbu tobulėti, stiprinant darbo su kompiuteriu, IT įgūdžius;   

• Trūksta kokybiškų įrengimų lauko erdvėse vaikų sportiniams gebėjimams ugdytis, nesaugūs lauko takeliai (šaligatviai); 

• Vis dar stinga darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirties mokytojoms, mokytojų padėjėjoms; 

• Tobulintinos bendradarbiavimo formos su ugdytinių tėvais ir tėvų švietimas, tęstinumo šeimoje stoka vaikų ugdymo klausimais;  

• Skiriasi bendruomenės narių požiūris į aktyvų komandinį darbą; 

• Lėšų stoka ūkio reikmėms, šiuolaikinių edukacinių priemonių, žaislų įsigijimui. 
 

Galimybės  

 

• Nacionalinių išlaidų švietimui augimas gali užtikrinti dar aukštesnę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę; 



• Nuolatinis IKT naudojimas gali sudaryti palankias sąlygas informacijos sklaidai, komunikacijai su tėvais;  

• Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, ieškoti rėmėjų; 

• Dalyvauti socialinių partnerių projektinėje veikloje, kartu parengiant ir vykdant vaikų sveikatą saugojančius ir stiprinančius projektus; 

• Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimas diegiant ugdymo naujoves; 

• 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio pritraukimas. 
 

 

Grėsmės  

 

• Daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir nepakanka tam skirto 0,5 etato mokytojo padėjėjo bei 0,25 etato spec. pedagogo; 

• Nepakankamai užtikrintas įstaigos teritorijos saugumas (būtina atnaujinti takų plyteles); 

• Įstaiga netenkina visų ją norinčių lankyti vaikų poreikio; 

• Epidemijos, pandemijos, vaikų sergamumas.] 

 

III. 2022 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

2022–2024 metų strateginiai tikslai: 

I. Tikslas: Šiuolaikiško ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas modernėjančioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.  

II. Tikslas: Sveikos gyvensenos propagavimas suburiant visą bendruomenę. 

 

Lopšelio-darželio 2022 metų veiklos tikslai:  

I. Sukurti patrauklią ir modernią ugdymo(si) instituciją, teikiančią kokybišką ugdymą. 

 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės 

Atsakingi 

vykdytojai 
Laikas Ištekliai Tikslo įgyvendinimo kriterijai 

 

1. 

 

Kūrybingai atnaujinti ir 

įgyvendinti pačių 

parengtą ikimokyklinio 

1.1. Suburti ikimokyklinio 

ugdymo programos „Pažinimo 

takeliu“ atnaujinimo ir 

Administracija, 

planų rengimo 

grupės vadovė 

Per 2022 

metų I 

ketvirtį 

Mokymo 

lėšos 

Remiantis patirtimi atnaujinama 

bei koreguojama ugdymo 

programa. Atliekama programos 



ugdymo programą 

„Pažinimo takeliu“, 

siekiant ugdytinių 

ugdymosi pažangos ir 

pasiekimų. 

įgyvendinimo stebėsenos grupę. A. Jonkienė įgyvendinimo stebėsena. 

1.2. Papildyti ugdymo turinį 

STEAM metodikos programos 

elementais. 

 

Koordinuoja 

planų rengimo 

darbo grupės 

vadovė 

 A. Jonkienė 

Metų eigoje 

Mokymo 

lėšos, spec. 

lėšos 

Sėkmingai taikoma ir 

įgyvendinamos STEAM metodikos 

programa, atliepianti šiuolaikinio 

vaiko poreikius ir tėvų lūkesčius. 

1.2.1. Aprūpinti metodine 

literatūra apie STEAM ugdymą, 

plėsti teorines žinias, taikant  

STEAM ugdymo metodus.  

 

Pavad. ugdymui, 

mokytojai 

2022 m. 

sausio – 

birželio mėn. 

Dalyvaujama specializuotuose 

BDT mokymuose apie STEAM  

veiklų organizavimą darželyje. 

1.2.2. Atlikti STEAM 

įgyvendinimo ugdomosios veiklos 

kokybės ugdomąją priežiūrą 

(stebėti ir įvertinti 60 proc. 

pedagogų veiklų). 

Pavaduotoja 

ugdymui, planų 

rengimo darbo 

grupė 

Metų eigoje 

Stebėta veiklų įgyvendinimo 

kokybė, rezultatai aptarti 

individualiai su mokytoju.  

1.2.3. Rengti bandymų ir 

eksperimentų dienas 

Grupių 

mokytojos 
Metų eigoje 

Kiekvienoje amžius grupėje bent 1 

kartą per savaitę bus atliekami 

bandymai, stebėjimai gamtoje, 

įstaigos ir kitose miesto erdvėse. 

1.2.4. Sukurti aplinką, palankią 

STEAM ugdymo metodų 

taikymui. Atviru principu 

veikiančią STEAM kūrybos erdvę, 

tinkamą tiek tikslinėms 

ugdomosioms veiklos, tiek 

neformalioms bei savarankiškoms 

vaikų veikloms. 

Grupių 

mokytojos, 

mokytojų 

padėjėjos 

Metų eigoje 

Stebėjimų ir analizės būdu 

išsiaiškinti priemonių, medžiagų,  

informacijos stygių sėkmingam 

veiklų vyksmui. 

1.3. Informuoti tėvus apie ugdymo 

turinio įgyvendinimą, atsižvelgiant 

į skirtingų poreikių ir gebėjimų 

turinčių vaikų pasiekimus ir 

daromą pažangą. 

Pedagogai, 

pagalbos 

specialistai 

Visus metus 

Mokymo 

lėšos, spec. 

lėšos 

Sukurta įvairiapusė informavimo 

sklaida vykdoma asmeniškai 

bendraujant su ugdytinių tėvais, 

panaudojant informacines 

komunikacines technologijas. 

1.4. Teikti visapusišką pagalbą Pedagogai, Visus metus Mokymo Organizuojamos individualios 



specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams ir jų šeimoms. 

pagalbos 

specialistai, 

administracija 

lėšos, spec. 

lėšos 

konsultacijos, mokymai, 

susitikimai su Telšių PPT 

specialistais, spec. pagalbos 

mokytojais. 

2.  

Siekti aukštos 

darbuotojų 

kompetencijos, 

nuolatinio mokymosi ir 

tobulėjimo. 

2.1. Dalyvauti programose, 

ilgalaikiuose BDT (besimokančių 

darželių tinklo) mokymuose, 

kūrybiškai modeliuoti ugdymo 

turinį diegiant naujoves, rengiant 

ir įgyvendinant projektus. 

Pedagogai, 

administracija, 

soc. partneriai 

Nuolat  

Mokymo 

lėšos, spec. 

lėšos 

Įgyvendinama pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo programa. 

Numatytas profesinis tobulėjimas 

IKT taikymo bei įtraukiojo 

ugdymo srityse. Visi pedagogai 

dalyvauja bent vienoje mokymų 

programoje. Vieną kartą per 

mėnesį vykdoma seminarų 

refleksija. 

2.2. Tobulinti mokytojų padėjėjų 

kvalifikaciją emocinio-socialinio 

raštingumo, streso valdymo, vaikų 

su specialiaisiais poreikiais 

pažinimo srityse. 

Dir. pav. ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

 

 

Per 2022 

metus 

SB lėšos,  

1,2 proc. 

lėšos 

Mokytojų padėjėjai dalyvauja bent 

vienoje kvalifikacijos tobulinimo 

veikloje. 

2.3. Plėtoti tikslingą tėvų švietimą, 

organizuojant mokymus 

aktualiomis temomis, susitikimus 

su specialistais.  

Administracija, 

mokytojai, soc. 

partneriai, tėvai 

Per 2022 

metus 

1,2 proc. 

lėšos, 

mokymo 

lėšos 

Bent 50 proc. tėvų atsilieps į 

kvietimą dalyvauti  PPT 

specialistų, švietimo centro ar 

kituose mokymuose, paskaitose. 

3. 

Stiprinti ir skleisti 

įstaigos veiklos 

savitumą dalijantis 

gerąja savo profesinės 

veiklos patirtimi, 

rengiant bendrus 

projektus su socialiniais 

partneriais. 

3.1. Dalintis profesine patirtimi 

bendruomenėje, rajone, šalyje, 

užsienyje.  

Administracija, 

pedagogai 

Per 2022 

metus 

Mokymo 

lėšos 

20 proc. mokytojų dalinsis 

patirtimi šalies mastu; 40 proc. 

mokytojų bus aktyvūs skleidžiant 

gerąją patirtį rajone. 

3.2. Plėtoti įstaigos atvirumą kitų 

įstaigų bendruomenėms, pristatant 

gerąją patirtį. 

Administracija, 

pedagogai 

Visus 2022 

metus 

Mokymo 

lėšos 

Kitų bendruomenių, socialinių 

partnerių vizitai įstaigoje. 

Atsiliepimai Darželio knygoje.  

3.3. Plėtoti projektinę veiklą 

ieškant novatoriškų idėjų ugdymo 

proceso tobulinimui. 

Administracija, 

pedagogai, 

įstaigos tėvų 

taryba 

Visus 2022 

metus 

Mokymo 

lėšos, 1,2 

proc. lėšos, 

projektinės 

lėšos 

Parengti bent vieną projektą ar 

akciją, kviečiant dalyvauti mūsų 

rajono ar šalies ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų ugdytinius, 

mokytojus. 



3.4. Dalyvauti rajono, šalies ir 

užsienio ugdymo įstaigų 

organizuojamuose renginiuose, 

projektuose, parodose, šventėse, 

akcijose. 

Administracija, 

pedagogai,  

Visus 2022 

metus 

Mokymo 

lėšos, spec. 

lėšos 

Kiekviena grupė atsilieps ir 

sudalyvaus bent viename rajono ar 

šalies projekte, akcijoje, parodoje. 

(pasirinktinai) 

4. 

Kurti nuolat 

modernėjančią, saugią 

įstaigos vidaus ir lauko 

aplinką, pritaikant ją 

šiuolaikinio vaiko 

poreikiams. 

4.1. Tikslingai turtinti ugdymo(si) 

priemonių bazę grupėse, salėje. 

Administracija, 

pedagogai, 

įstaigos tėvų 

taryba  

Per 2022 

metus 

Mokymo 

lėšos, spec. 

lėšos 

Bent 10 proc. grupių edukacinės 

aplinkos aprūpinti šiuolaikiškais 

žaislais, žaidimais, didaktinėmis 

priemonėmis.  

Salėje įsigyti naują pianiną ir kitų  

muzikos lavinimui reikalingų 

smulkių instrumentų vaikams. 

4.2. Modernizuoti ir atnaujinti 

įstaigos vidaus erdves.  

Administracija,  

Telšių raj. 

savivaldybė 

Per 2022 

metus 

Mokymo 

lėšos, spec. 

lėšos, 1,2 

proc. lėšos 

Perkelti interaktyvias grindis į salę 

patogesniam ir aktyvesniam jų 

naudojimui. Atnaujinti koridoriuje 

esančius stendus. Vieną kartą per 

ketvirtį keisti informaciją 

reprezentuojančią mūsų įstaigą bei 

veiklą. 

4.3. Atnaujinti ir modernizuoti 

lauko žaidimų aikšteles. 

Administracija, 

pedagogai, 

įstaigos tėvų 

taryba  

Per 2022 

metų II ir III 

ketvirtį 

Mokymo 

lėšos, spec. 

lėšos, 

projektinės 

lėšos, 1,2 

proc. lėšos 

Papildyti (1-2) naujomis 

edukacinėmis sienelėmis lauko 

klasę, įrengti krepšinio aikštelę, 

atnaujinti sporto aikštelę naujais 

futbolo vartais, papildyti kitas 

žaidimų aikšteles naujais 

įrenginiais. 

4.4. Atnaujinti grupių baldus, 

pakeisti šviestuvus. 

Administracija, 

Telšių raj. 

Savivaldybė,  

Per 2022 

metus 
Spec. lėšos 

Kasmet bent vienoje grupėje  

pakeisti vaikams kėdutes ir grupės 

šviestuvus. 

5. 

Tirti tėvų nuomonę ir 

atsiliepimus apie  

ugdymo kokybę 

įstaigoje 

Tėvų apklausa „Telšių lopšelio-

darželio „Berželis“ teikiamų 

paslaugų kokybinis vertinimas“. 

Administracija 
2022 m. I 

pusmetis. 

Žmogiškieji 

resursai 

Reprezentatyvi tėvų apklausa, 

apibendrinimas, išvadų pristatymas 

bendruomenei ir panaudojimas, 

rengiant Telšių lopšelio-darželio 

,,Berželis“ veiklos planus. 



 

II. Tikslas: Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos pradmenis, įgyvendinant sveikatos stiprinimo programas. 

 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės 

Atsakingi 

vykdytojai 
Laikas Ištekliai Tikslo įgyvendinimo kriterijai 

1.  

Į ugdymą integruoti 

sveikatos stiprinimo, 

emocinio intelekto 

ugdymo programas, 

projektines veiklas. 

1.1. Įgyvendinti 2020–2024 m. 

sveikatos stiprinimo programos 

„Sveikas vaikas – laimingos 

bendruomenės raktas“ 2022 m. 

veiklas. 

Administracija, 

VSB specialistė, 

programą 

įgyvendinanti 

darbo grupė 

Per visus 

2022 m. 

Mokymo lėšos, 

spec. lėšos, 

1,2 proc. lėšos, 

rėmėjų  

parama. 

Pagal programą įgyvendinta ne 

mažiau 80 % 2022 m. programos 

veiklų. 

1.1.1. Bendradarbiaujant su 

sveikatos priežiūros specialistu, 

įgyvendinti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžių  ugdymo 

priemones.   

 

Mokytojai, VSB 

specialistė 

Pagal 

sveikatos 

priežiūros 

plane 

numatytas 

datas  

Kiekvieną pirmadienį į ugdymą 

bus integruota po 1 sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymo 

elementą. (pagal programą) 

 

1.1.2. Judumo savaitė 2022 

 

Sveikatos 

ugdymo grupė 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Veikloje dalyvaus visų grupių 

vaikai. 

1.1.3. Lauke įrengti 

sveikatingumo takelį sveikų 

pėdučių profilaktikai. 

Sveikatos 

ugdymo grupė, 

administracija, 

tėvai 

2022 m. 

balandis-

liepa 

Panaudojant įvairių paviršių  

medžiagas, įrengtas saugus takelis 

plokščiapėdystės profilaktikai. 

1.1.4. Ryto mankštų lauke 

organizavimas. 

Mokytojai, VSB 

specialistė 

2022 m. 

gegužė - 

rugsėjis 

Šiltuoju metu laiku, kiekvieną rytą 

5 – 8 min. mankšta lauke 

vyresniųjų grupių vaikams. 

1.1.5. „Šeimų olimpiada“- 

darželio bendruomenės sporto 

šventė skirta Šeimos dienai. 

Sveikatos 

ugdymo grupė, 

administracija 

2022 m. 

gegužės mėn. 

Iš kiekvienos grupės bent 70 proc. 

tėvų dalyvaus sporto šventėje. 

1.1.6. Sportinė – pažintinė  

pramoga vaikams „Jeigu nori būti 

sveikas, tai kasdien sportuoti 

reikia“. 

Sveikatos 

ugdymo grupė, 

mokytojai 

Visus 

2022 m. 

 

Planuojama bent po 1 (vyresniųjų 

grupių) sportinė veikla įvairiose 

miesto erdvėse, aplankant 

pažintinius Germanto ar Ilgės 

ežero takus, Džiugo piliakalnį. 

1.1.7. „Sportas vienija visus: Mokytojai, Visus 100 proc. įvykdytos visos 



didelis ir mažus“. „Sveikatiados“ 

užduočių vykdymas. 

mokytojų 

padėjėjos 

2022 m. 

 

„sveikatiados“ užduotys visose 

grupėse.  

1.2. Dalyvauti rajono ir šalies 

sveikos gyvensenos projektuose, 

renginiuose, olimpiadose, 

akcijose, konkursuose. 

Mokytojai, VSB 

specialistė, 

programą 

įgyvendinanti 

darbo grupė 

Per visus 

2022 m. 

Mokymo lėšos, 

spec. lėšos, 

projektinės 

lėšos 

Į projektines veiklas įsitrauks visi 

pedagogai. 

Parengtas ir bendruomenėje 

įgyvendintas 1 sveikatą 

stiprinantis projektas. Gautas 

finansavimas. 

1.3. Į ugdymo procesą integruoti 

emocinio ugdymo programas, 

akcentuojant emocinį augančios 

asmenybės saugumą. 

Mokytojai, VSB 

specialistė, 

programą 

įgyvendinanti 

darbo grupė 

Per visus 

2022 m. 

Mokymo lėšos, 

spec. lėšos, 

projektinės 

lėšos 

Gera, saugi visos bendruomenės 

savijauta, pasitikėjimu ir pagarba 

grįsti tarpusavio dalykiniai  

santykiai. 

1.3.1. Bendradarbiaujant su VGK 

įgyvendinti vaikų psichinės 

sveikatos ugdymo priemones.  

 

Mokytojai, 

logopedė, spec. 

pedagogas 

Pagal VGK 

plane 

numatytas 

datas ir 

terminus 

Mokymo lėšos 
Bus įgyvendinta daugiau kaip 80 

proc. programinės veiklos. 

1.4. Sveikatos stiprinimo veiklų ir 

patirties sklaida. 

Sveikatingumo 

programos 

darbo grupė, 

mokytojai 

Metų eigoje Mokymo lėšos 

100 proc. mokytojų viešins 

veiklas ir jų rezultatus 

socialiniuose tinkluose. 20 proc. 

mokytojų sklaidą vykdys 

konferencijų, susitikimų metu.  

1.5. Švenčių, renginių, skatinančių 

vaikų teigiamas emocijas 

organizavimas: Tarptautinė 

draugo diena, Pasaulio draugystės 

diena, Tarptautinė šypsenos diena. 

Sveikatingumo 

programos 

darbo grupė, 

visa 

bendruomenė 

 2022 m.: 

lapkričio 29 

d., pirmas 

rugpjūčio 

sekmadienis,  

Spalio pirmas 

penktadienis, 

Mokymo lėšos, 

spec. lėšos, 

Gera emocija, aktyvus 

dalyvavimas akcijose. 70 proc. 

tėvelių pritars ir prisidės prie 

renginių įgyvendinimo. 

1.6. Sporto žaidimų, popiečių 

skatinančių sveiką gyvenseną 

organizavimas: „Sveikatiada“, 

teminės savaitės, „Futboliukas“. 

Mokytojai, 

mokytojų 

padėjėjai 

administracija,  

Per visus 

2022 m. 

Mokymo lėšos, 

spec. lėšos, 

projektinės 

lėšos 

Kiekviena grupė įsitrauks ir 

dalyvaus sveikos gyvensenos 

renginiuose. Veikla viešinama 

spaudoje, elektroninėje erdvėje. 



1.7. Bendradarbiavimas su Telšių 

visuomenės sveikatos biuru. 
VSB specialistė, 

Per visus 

2022 m. 

Mokymo lėšos, 

spec. lėšos, 

Bendruomenės nariai dalyvaus 

bent 1 veikloje, mokymuose, 

konsultacijoje. 

2. 

Formuoti veiklią ir 

sutelktą bendruomenę, 

gebančią kūrybiškai 

dirbti komandose. 

2.1. Telkti bendruomenę siekiant 

įstaigos savitumo propagavimo ir 

strateginių tikslų įgyvendinimo. 

Administracija, 

mokytojai 

Per visus 

2022 m. 

Mokymo lėšos, 

spec. lėšos, 

Pravesti 90 proc. numatytų plane 

renginių. Vyraus geri darbuotojų 

tarpusavio santykiai. 

2.2. Stiprinti visos bendruomenės 

žinias bei įgūdžius saugos, 

sveikatos ir kitose srityse. 

Administracija, 

darbo grupių 

vadovai  

Per visus 

2022 m. 

Mokymo lėšos, 

spec. lėšos, 

60 proc. bendruomenės narių įgis 

žinių bei mokėjimų 

sveikatingumo srityje. 

2.3. Stiprinti ir plėtoti komandinio 

darbo įgūdžius, skatinant 

pasidalytąją lyderystę, darbuotojų 

iniciatyvą. 

Administracija, 

darbo grupių 

vadovai 

Per visus 

2022 m. 

Mokymo lėšos, 

spec. lėšos 

Augs  pasitikėjimas savo jėgomis, 

pagarba ir pagalba mažesnę patirtį 

turintiems kolegoms. 

2.3.1. Įtraukti darbuotojus į 

įstaigos savivaldą, suformuojant  

darbo grupes. 

Administracija 
2022 m. 

sausio mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

Savanorystės pagrindu suformuoti 

keturias kūrybines darbo grupes. 

Dalyvaus 100 proc. darbuotojų. 

2.3.2. Įgyvendinti tradicinių ir 

netradicinių renginių priemonių 

planą, veikla suburiančias 

bendruomenę. 

 

Administracija, 

mokytojai, 

mokytojų 

padėjėjai 

Pagal 

renginių 

plano 

numatytas 

datas 

Mokymo lėšos, 

spec. lėšos 

Renginiai suburs bendruomenę 

bendram tikslui. Švenčiamos 

įstaigos bendruomenės šventės. 

2.4. Pagal sudarytą grafiką 

organizuoti darbuotojų metinės  

veiklos vertinimą bei pedagogų 

metinės veiklos įsivertinimo 

pokalbius. 

 

Kuruojantys  

vadovai 

2022 m. 

vasario mėn. 

2022 m. 

Gegužės 

mėn. 

Žmogiškieji 

resursai 

Didės darbuotojų savivertė, 

pristatant nuveiktus papildomus 

darbus. 

Pedagogai įsivertins metų veiklą, 

nusimatys tobulintinas sritis. 

 

2.5. Tęsiamas kokybiškas 

bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, plečiamas jų ratas. 

 

Kuruojantis 

vadovas 

Per visus 

2022 m. 

Žmogiškieji 

resursai, soc. 

partnerių 

investicijos 

Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Karolinos 

Praniauskaitės viešosios 

bibliotekos vaikų skyriumi. 

 

 

 



III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
• Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ iškeltų tikslų įgyvendinimas konkretinamas Mokytojų tarybos, Metodinėje, Vaiko gerovės komisijos, grupių 

savaitinėse ir metinėse veiklose. 

• Tikslų įgyvendinimas įvertinamas Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ tarybos, Mokytojų tarybos, metodinių grupių bei darbo grupių 

posėdžiuose. 

 

 

 

SUDERINTA  

Telšių rajono savivaldybės administracijos  

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

2022-03-30 raštu Nr. ŠV1-16 


