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I. 2016–2018 M. STRATEGINIO PLANO ANALIZĖ 

 

 

II. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

2.1. Politiniai-teisiniai veiksniai 

2.1.1. Valstybės švietimo bei Telšių rajono savivaldybės strategijoje siekiama gerų sąlygų vaikų 

gerovei. 

2.1.2. Teigiami Lietuvos politikos poslinkiai leidžia numatyti bendrąsias ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo institucijų veiklos gaires: pritaikyti turimą švietimo infrastruktūrą 

kokybiškesniam ugdymui; skatinti savo institucijoje bendrųjų kompetencijų ugdymą. 

2.1.3. Lietuvos švietimo politikos tikslai strateginiame švietimo ir mokslo ministerijos plane – 

ugdymo turinio tobulinimas, privalomas visuotinis priešmokyklinis ugdymas, informacinės 

visuomenės kūrimas, kompiuterinio raštingumo didinimas. 

 

2.2. Ekonominiai veiksniai 

2.2.1. Valstybės lygmeniu priimami ikimokykliniam ugdymui palankūs sprendimai.  

2.2.2. Bendrieji Lietuvos ekonominiai rodikliai įtakoja ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą.  

2.2.3. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms investicijos vis dar nepalankios. Neatlikta išorės renovacija. 

 

2.3. Socialiniai veiksniai 

2.3.1. Didėja socialiai remtinų, vaikų iš nepilnų šeimų skaičius. 

2.3.2. Stipriai didėja vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, kurių ugdymui reikalinga papildoma 

pagalba. 

2.4. Edukaciniai-technologiniai veiksniai 

2.4.1. Valstybės ilgalaikės strategijos tikslas yra vykdyti informacinės ir žinių visuomenės plėtros 

programą. 

2.4.2. 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598 patvirtintas ,,Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašas“. 

 

III. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

3.1. Teisinė bazė 

3.1.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas ir kiti 

įstatymai. 

3.1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai. 

3.1.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai. 

3.1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai. 

3.1.5. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įsakymai. 

3.1.6. Telšių rajono savivaldybės tarybos, administracijos, švietimo ir sporto skyriaus teisės aktai. 

3.1.7. Lopšelio-darželio nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai. 



3.1.8. Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymai, tvarkos. 

 

3.2. Organizacinė struktūra 

3.2.1. Lopšelis-darželis yra bendros paskirties, vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas. 

3.2.2. Veikia 1 lopšelio grupė 2–3 metų vaikams; 3 darželio grupės 3–5 metų vaikams, 2 

priešmokyklinio amžiaus grupės 5–6 metų vaikams. 

3.2.3. Vietų skaičius – 115, lankančių vaikų skaičius – 115. 

 

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VIDAUS STRUKTŪRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.3. Žmogiškieji ištekliai 

3.3.1. Darbuotojų skaičius – 29. Pedagogų – 15, kiti 14 – aptarnaujantis personalas. Iš jų: 

administracija – 4 darbuotojai.   

3.3.2. 4 pedagogės turi auklėtojos  metodininkės  kvalifikacinę kategoriją; 7 pedagogės turi vyr. 

auklėtojos kvalifikacinę kategoriją; 2 auklėtojų išsilavinimas prilyginamas auklėtojos kvalifikacinei 

kategorijai. 

 

 

Mokyklos taryba DIREKTORIUS Mokytojų taryba 
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3.4. Planavimo sistema 
3.4.1. Trejų metų strateginis planas. 

3.4.2. Metinis veiklos planas. 

3.4.3. Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“. 

3.4.4. Priešmokyklinio ugdymo programa. 

3.4.5. Susiliejančio ugdymo(si) projektas „Augame su pasaka“. 

3.4.6. Mėnesiniai įstaigos veiklos planai. 

3.4.7. Grupių savaitiniai ir metiniai planai. 

3.4.8. Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, grupinių, pogrupinių ir individualių 

logopedinių pratybų planai. 

3.4.9. Meninio ugdymo pedagogės veiklos planas. 

3.4.10. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą Telšių 

lopšelyje-darželyje „Berželis“, veiklos planas. 

3.4.11. Neformaliojo švietimo, papildančio Telšių l/d „Berželis“ ugdymo programos. 

Pastaba.Planai ir programos derinami, siekiantdermės tarp tikslų ir uždavinių bei veiklų 

integravimo. Planavimo formos nuolat tobulinamos. 

 

3.5. Finansiniai ištekliai 

3.5.1. Mokymo lėšos. 

3.5.2. Savivaldybės biudžeto lėšos. 

3.5.3. Spec. lėšos. 

3.5.4. 2 proc. paramai ir labdarai bei kitai paramai skirtos lėšos. 

3.5.5. projektinės lėšos. 

3.6. Ryšių sistema 

3.6.1. Telia telefono abonentas – 1, Tele2  mobilūs telefonai – 2. 

3.6.2. Kompiuteriai – 15, planšetiniai kompiuteriai – 4. 

3.6.2. Naudojimasis Mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, švietimo valdymo informacine 

sistema ŠVIS. Elektroninis dienynas „Mūsų darželis“ (prisijungti gali ir tėvai).Tėvams žinios apie 

l/d veiklą papildomai skelbiamos vietos ir šalies žiniasklaidoje, interneto tinklapyje 

www.telsiuberzelis.lt, facebook paskyroje „Telšių l/d Berželis bendruomenė“. 

 

3.7. Vidaus kontrolės sistema 

Pagal parengtą priežiūros planą ugdomojo darbo priežiūrą vykdo ir metodinę pagalbą teikia 

l/d direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

klausimams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, lopšelio-darželio taryba, vaikų gerovės 

komisija. 

 

 

 

 

http://www.telsiuberzelis.lt/


IV. SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės 

 Įstaigoje dirba kvalifikuotas, ilgametę darbo patirtį turintis personalas; 

 užtikrintas įstaigos saugumas (aptverta nauja tvora); 

 įstaigoje dirba profesionali ir iniciatyvi visuomenės sveikatos priežiūros specialistė; 

 plėtojamos savitos įstaigos tradicijos sveikos gyvensenos srityje; 

 atnaujinta ir papildyta praktiškai naudojama ikimokyklinio ugdymo programa ,,Pažinimo 

takeliu“; 

 kryptingai dirbama emocinio-socialinio intelekto lavinime; 

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

vaikas; pakoreguota, pridedant vaikas telšiškis, žemaitis, lietuvis, europietis;  

 atidarytas darbuotojų kambarys, edukacinė lauko klasė, edukacinė vidaus klasė; 

 2016 m. pirmą kartą įstaigos istorijoje įvyko: auklėtojų padėjėjų mokymai; organizuojami 

seminarai kartu visiems pedagogams bei nuotoliniai seminarai Pedagogas.lt portale (nuo 2017 m.); 

šv. Kalėdų eglutė darbuotojų vaikams; pozityvios tėvystės vakarai tėveliams tęstinumas; 

 įgyvendintas ir tarptautiniu lygiu labai gerai įvertintas Erasmus+ programos projektas, įgyta 

geroji patirtis;   

 įsigyta naujų, modernių ugdymo priemonių, kompiuterinės technikos, įdiegtas ir naudojamas 

elektroninis dienynas; 

 VDA specialistų parengtas projektas Telšių lopšeliui-darželiui ,,Berželis“  lauko ir vidaus 

erdvių modernizavimo galimybėms; 

 patobulinta viešinimo ir sklaidos sistema: atnaujintas įstaigos internetinis puslapis 

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

apie įstaigos veiklą viešinta rajono, šalies  spaudoje, internetiniuose portaluose; viešinimas 

tikslingas, nuoseklus; 

 išsami direktorės metinė įstaigos veiklos ataskaita visiems darbuotojams; 

 pedagogai dalyvauja ir dalinasi gerąja patirtimi organizuojamuose renginiuose rajone ir šalies 

mastu; 

 bendradarbiavimas su Telšių krizių centru ir Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuru, Telšių švietimo centro PPT. 

 Dirbama komandiniu principu, formuojant įstaigos viziją, strategiją, gryninant savitumą, 

skatinama pasidalintoji lyderystė; 

 Įrengta sporto salė; 

 Aktyvi, besidominti, talkinanti darželio tarybą; 

 Darželio salėje užuolaidos stiprina estetiškumą, funkcionalumą ir gerina akustiką;  

 Pridėtinė vertė įstaigai per kitų įstaigų projektus (Telšių rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuro, Telšių švietimo centro PPT ir kt.); 

 Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo(si) programa; 

 Nuoseklus emocinio-socialinio lauko stiprinimas; 

 Pedagogai aktyviai dalinasi gerąja patirtimi; 

 Pagerėjo pedagogų darbo su kompiuteriu įgūdžiai. 

 

Silpnybės 

 Pedagogams ir toliau svarbu tobulėti, stiprinant darbo su kompiuteriu, IT technologijomis 

įgūdžius;   

 vis dar stinga darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirties; 

 nepakankamas tėvų įsijungimas ir bendradarbiavimas su įstaiga vaikų ugdymo klausimais; 

 tobulintini komandinio darbo įgūdžiai; 

http://www.telsiuberzelis.lt/


 NVŠ būreliai trukdo vaikų dienos režimui, būtina koreguoti jų laiką; 

 Svarbu aktyvinti VGK darbą; 

 Reikalingi susitarimai dėl individualios pagalbos vaikui plano (žingsnių, konkrečios 

formos); 

 Grupėse reikia multimedijų (bent priešmokyklinėse); 

 Tėvų įsitraukimo į įstaigos į įstaigos ugdymosi veiklą, vaikui susidūrus su sunkumais; 

 Tėvų atsakomybės ir sąmoningumo trūkumas vaikų sveikatos, saugumo, ugdymosi, 

išlaikymo klausimais; 

 Estetiškumo laiptinėse trūkumas (iliustracijų pasakų motyvais). 

 

Galimybės 

 bendradarbiauti su Telšių rajono savivaldybe, Švietimo ir sporto, Centralizuotu biudžetinių 

įstaigų buhalterinės apskaitos, kt. skyriais, Telšių švietimo centro PPT, Telšių krizių centru; 

 įvairiais klausimais bendradarbiauti su suinteresuotomis institucijomis; 

 dalyvauti tarptautinėje, šalies, savivaldybės projektinėje veikloje; 

 kūrybiškai bendradarbiauti su rajono, šalies ikimokyklinio ugdymo, kt. mokyklomis; 

 veiklai gauti rėmėjų, socialinių partnerių paramą; 

 įvairiems pagalbiniams darbams atlikti gauti žmogiškųjų išteklių iš Telšių miesto seniūnijos.  

 

Grėsmės 

 Nešiltinta 1 galinė lauko siena;  

 daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, tačiau įstaigoje trūksta specialiojo 

pedagogo, psichologo pagalbos;  

 vaikai negali normaliai sportuoti-ugdytis, trūksta žaidimų aikštelių ir aikštynų; 

 nepakankamai užtikrintas įstaigos teritorijos saugumas (atnaujinti takų plyteles); 

 sudėtingas įvažiavimas aptarnaujančiam transportui į įstaigos teritoriją dėl kaimynystėje 

esančio namo gyventojų gausaus automobilių skaičiaus ir pravažiavimo į įstaigą kelio užstatymo ; 

 B korpuso I aukšto koridoriui reikalingas remontas; 

 Sporto salės langams reikalingos apsaugos; 

 Ribotas SB finansavimas. 

 

V. MISIJA 

Sveiko tyrinėjančio, pozityvaus vaiko ugdymas(is) ir pagal individualias galias maksimalus 

pasirengimas mokyklai saugioje modernėjančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigoje – atsakingoje, kaitai atviroje, geranoriškai su šeima bei socialiniais partneriais 

komunikuojančioje bendruomenėje. 

VI. VIZIJA 

Laimingas vaikas, kompetentingi ir nuolat tobulėjantys ugdytojai, aktyvi, atsakinga šeima. 

Pozityvi saugioje aplinkoje auganti bendruomenė.  
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VII. VERTYBĖS IR IŠSKIRTINUMAS 

7.1.Vertybės: 

• Sveikata, 

• Šeima (ir jos atsakingumas), 

• Saugumas, 

• Tikėjimas,  

• Vidinė harmonija. 

 

7.2.Sveikas, tyrinėjantis, pozityvus vaikas,ugdomas: 

• netradicinėse edukacinėse erdvėse; 

• naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones; 

• per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi; 

• per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą. 

VIII. PRIORITETAI 

         8.1. Sveiko, tyrinėjančio, pozityvaus, savo tapatumą /asmeninį telšiškio, žemaičio, lietuvio, 

europiečio/ suvokiančio vaiko kokybiškas ugdymas(is) modernėjančioje ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. 

         8.2. Įstaigos kultūros ir gerosios patirties sklaida, siekiant kokybiškos pridėtinės vertės ir 

tikslingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo. 

 

IX. PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 9.1. Pirmas prioritetas. Sveiko, tyrinėjančio, pozityvaus, savo tapatumą /asmeninį, telšiškio, 

žemaičio, lietuvio, europiečio/ suvokiančio vaiko kokybiškas ugdymas(is) modernėjančioje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

 9.1.1. Tikslas. Kokybiškai ugdyti sveiką, tyrinėjantį pozityvų vaiką nuolat modernėjančioje 

aplinkoje. 

Pozityvi 
saugioje 
aplinkoje 
auganti 

bendruomenė 



 

 9.1.1.1. Uždavinys. Užtikrinti sveiko vaiko ugdymą(si). 

Priemonė Terminas Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.1.1.1.1. Parengti 
,,Sveikatos stiprinimo“ 

programą ir pateikti ir 

Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centrui dėl 
įstaigos pripažinimo 

sveikatą stiprinančia 

mokykla. 

2019 
 

2020–2021 

Spec. lėšos Programos darbo 
grupė 

Parengta ,,Sveikatos 
stiprinimo“ 5 metų 

programa. Įstaiga 

pripažinta sveikatą 

stiprinančia mokykla. 
Įgyvendintos veiklos 

pagal ,,Sveikatos 

stiprinimo“  programą. 

9.1.1.1.2. Aktyviai 

dalyvauti rajono, šalies 

sveikos gyvensenos 

projektuose, renginiuose, 
olimpiadose, akcijose, 

konkursuose. 

2019–2021 Spec. lėšos, 2 

proc. lėšos, 

projektinės 

lėšos 

Visa bendruomenė, 

Soc. partneriai 

Sveikos gyvensenos 

įgūdžių sustiprėjimas, 

platesnis sveikatos kaip 

vertybės suvokimas. 

 

9.1.1.2. Uždavinys. Užtikrinti tyrinėjančio vaiko ugdymą(si).  

Priemonė Terminas Lėšų 

poreikis ir 

šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.1.1.2.1. Sistemingai 
naudoti(s) įrengta kūrybine 

laboratorija ir jos 

priemonėmis. 

2019–2021 Jau atliktos 
investicijos 

Visi pedagogai,  
soc. partneriai 

Vaikų įgytas patirtinio 
pažinimo 

pradžiamokslis 

 

9.1.1. 3. Uždavinys. Užtikrinti pozityvaus vaiko ugdymą(si).  

Priemonė Terminas Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.1.1.3.1. Įgyvendinti 

emocinio-socialinio 
ugdymo(si) programas. 

2019–2021 Mokymo lėšos, 

spec. lėšos 

Visa 

bendruomenė, 
soc. partneriai 

Vaikų ir visos 

bendruomenės emocinio-
socialinio raštingumo 

sustiprėjimas. 

 

9.1.1.4. Uždavinys. Stiprinti savo tapatumą (asmeninį, etninį, pilietinį) suvokiančio vaiko 

ugdymąsi.  

Priemonė Terminas Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.1.1.4.1. Atnaujinti etninę, 

tautinę heraldiką, simbolius 

2019–2021 Mokymo lėšos, 

spec. lėšos 

Administracija Įsigyta Lietuvos ir 

Žemaitijos simbolika 
įstaigoje, grupėse 

9.1.1.4.2. Integruoti vaiko 

tapatumo suvokimą į 
atskirų grupių ir visos 

bendruomenės veiklas 

2019–2021 Mokymo lėšos Administracija, 

pedagogai, tėvai, 
auklėtojų 

padėjėjai, kiti 

darbuotojai 

Sustiprėjęs 

bendruomenės tautinis ir 
etninis tapatumas 

 

 

 



9.1.1.5. Uždavinys. Kurti nuolat modernėjančią, saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką.  

Priemonė Terminas Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.1.1.5.1. Tikslingai turtinti 
ugdymo(si) priemonių 

bazę. 

2019–2021 Mokymo lėšos, 
spec. lėšos,  

2 proc. lėšos 

Administracija, 
Soc. partneriai 

Įsigytos inovatyvios 
priemonės, atitinkančios 

ugdymo(si) turinį. 

9.1.1.5.2. Modernizuoti 

įstaigos vidaus erdves. 

2019–2021 SB lėšos, 

 spec. lėšos 

Administracija, 

Telšių rajono 
savivaldybė 

Įrengta kūrybinė 

laboratorija vaikams, 
Refleksijų erdvė 

bendruomenei, 

atnaujintos laiptinės, 
renovuoti galera, B 

korpuso koridorius. 

9.1.1.5.3. Modernizuoti 

įstaigos pastato ir lauko 
erdves. 

2019–2021 SB lėšos,  

spec. lėšos 

Administracija, 

Telšių rajono 
savivaldybė 

Apšiltinta galinė lauko 

siena, sutvarkytas 
įvažiavimas, įrengta 

lauko sporto aikštelė, 

nauja vaikų lauko 
žaidimų aikštelė, įsigyta 

naujų priemonių 

edukacinėje lauko 
klasėje, atnaujintos 

šaligatvių plytelės, 

asfalto dangos, įkurtos 

patirtinės ugdymo(si) 
erdvės lauko aplinkoje 

 

9.1.1.6. Uždavinys. Tikslingai tobulinti bendruomenės kompetencijas, reikalingas 

strateginiams tikslams įgyvendinti.  

Priemonė Terminas Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.1.1.6.1. Pedagogams 

tobulinti kvalifikaciją 
emocinio-socialinio 

raštingumo, IKT, darbo su 

tėvais, projektų rengimo, 
spec. poreikių vaikų 

ugdymo, užsienio kalbos 

mokėjimo srityse 

2019–2021 Mokymo lėšos Administracija, 

pedagogai 

Aukštesnė kvalifikacija, 

įgytos reikiamos 
kompetencijos 

9.1.1.6.2. Aptarnaujančiam  
personalui tobulinti 

kvalifikaciją emocinio-

socialinio raštingumo, 
streso valdymo, 

šiuolaikinio vaiko 

pažinimo srityse   

2019–2021 2 proc. lėšos, 
soc. partnerių 

lėšos 

Administracija, 
aptarnaujančio  

personalo 

darbuotojai, soc. 
Partneriai 

Aukštesnė kvalifikacija, 
įgytos reikiamos 

kompetencijos 

9.1.1.6.3. Plėtoti tikslingą 
tėvų švietimą 

2019–2021 2 proc. lėšos, 
soc. partnerių 

lėšos 

Administracija, 
darbuotojai, 

tėvai, soc. 

Partneriai 

Tėvų sąmoningumo, 
pozityvios tėvystės, 

abipusės komunikacijos 

stiprėjimas 

9.1.1.6.4. Stiprinti 
bendruomenės saugos ir 

sveikatos žinias bei 

įgūdžius 

2019–2021 2 proc. lėšos, 
soc. partnerių 

lėšos 

Administracija, 
darbuotojai, soc. 

Partneriai 

Bendruomenė atsakingai 
suvokia saugos ir 

sveikatos svarbą 

9.1.1.6.5. Stiprinti ir plėtoti 

pasidalintąją lyderystę 

2019–2021 Mokymo lėšos, 

2 proc. lėšos, 

Administracija, 

darbuotojai, soc. 

Įgyvendintos 

bendruomenei priimtinos 



soc. partnerių 

lėšos 

partneriai autorinės iniciatyvos 

 

 9.2. Antras prioritetas. Įstaigos kultūros ir gerosios patirties sklaida, siekiant kokybiškos 

pridėtinės vertės ir tikslingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo. 

9.2.1. Tikslas. Formuoti aukštesnį įstaigos kultūros bendruomenėje lygį, kolegialiai dalinantis 

gerąja patirtimi ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. 

9.2.1.1. Uždavinys. Stiprinti kultūros lygį bendruomenėje. 

Priemonė Terminas Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.2.1.1.1. Priimti 

bendruomenėje vieningus 
susitarimus, stiprinančius 

pozityvią komunikaciją 

2019–2020 Spec. lėšos,  

2 proc. lėšos 

Administracija, 

darbuotojai, 
tėvai 

Priimtų susitarimų 

viešumas, pozityvi 
bendruomenės 

komunikacija ir 

sustiprėjusi bendravimo 
kultūra; 

9.2.1.1.2. Įsigyti įstaigą 

reprezentuojančių 

priemonių 

2019–2021 Spec. lėšos,  

2 proc. lėšos, 

projektinės lėšos 

 Įsigytos įstaigą 

reprezentuojančios, jos 

savitumą atitinkančios 
reprezentacinės 

priemonės 

 

9.2.1.2. Uždavinys. Kolegialiai dalintis gerąja veiklos patirtimi.  

Priemonė Terminas Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.2.1.2.1. Dalintis gerąja 
patirtimi bendruomenėje, 

rajone, šalyje, užsienyje 

2019–2021 Mokymo lėšos, 
projektinės 

lėšos, soc. 

partnerių lėšos 

Administracija, 
pedagogai 

Stiprėja asmeninis, 
profesinis tapatumas, 

kvalifikacijos lygis 

9.2.1.2.2. Plėtoti įstaigos 

atvirumą kitų įstaigų 

bendruomenėms, pristatant 

gerąją patirtį 

2019–2021 Projektinės lėšos Administracija, 

pedagogai 

Kitų bendruomenių 

vizitai įstaigoje ir 

atsiliepimai Darželio 

knygoje 

 

9.2.1.3. Uždavinys. Siekti įstaigos strateginių tikslų, bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais.  

Priemonė Terminas Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.2.1.3.1. Organizuoti 

tikslingas, abipusiai 

palankias veiklas su 
socialiniais partneriais 

2019–2021 2 proc. lėšos, 

soc. partnerių 

lėšos 

Administracija, 

pedagogai 

Papildoma pridėtinė 

vertė (emocinė-socialinė, 

psichologinė, 
materialinė, žmogiškųjų 

išteklių) 

 

X. ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

10. 1. Bendruomenė; 

10.2. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ strateginio ir veiklos planų stebėsenos grupė, 

patvirtinta Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymu 

Nr.V-6 ,,Dėl darbo grupių sudarymo 2019–2021 m. strateginiam ir metų veiklos planams 

parengti ir stebėsenai vykdyti“.  



10.3. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams.   


