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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 Vadovai Irena Daubarienė: 

 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; 

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

 grupių komplektavimas; 

 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. 

 

1.2 Direktorės pavaduotoja ugdymui Janina Gedgaudienė: 

 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, tarifikacijų 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; 

 renginių organizavimo, projektinės veiklos koordinavimas; 

 pedagoginės dokumentacijos tvarkymas ir priežiūra;  

 vaikų adaptacijos organizavimas, analizė; 

 duomenų apie vaikus kaupimas ir mokinių registro tvarkymo koordinavimas; 

 pedagogų duomenų kaupimas ir pedagogų registro tvarkymo koordinavimas; 

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

 tėvų apie ugdytinių ugdymą ir saviraiškos pasiekimus informavimas; 

 su ugdymo reikmėmis susijusių viešųjų pirkimų organizavimas; 

 studentų praktikos atlikimo ir savanorių veiklos įstaigoje koordinavimas. 

 

 

1.3 Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams Milda Liubinavičienė: 

 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, tarifikacijų 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;  

 atsiskaitymo už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje mokesčio kontrolė; 

 vaikų maitinimo organizavimo apskaita; 

 viešųjų pirkimų organizavimas ir dokumentacijos tvarkymas. 

 

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 priešmokyklinio amžiaus 

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

2.2. Vietų skaičius – 115. Vaikų skaičius – 115. 

2.3. Darbuotojų skaičius – 29 iš jų 15 mokytojų. 

2.4. Atestuotos 11 pedagogių. 3 pedagogės turi auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Logopedė turi logopedo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją. 7 pedagogės turi vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją.  

 

II. TELŠIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „BERŽELIS“ 

2018 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

1. Bendra informacija. 

1.1. Mokiniai (mokinių skaičius, fiksuojant kasmet rugsėjo 1 d. duomenimis, skaičiaus pokytis perpastaruosius 3 m.): 

Metai Rugsėjo 1 d. Mokinių skaičiaus 

pokytis 

2016 117 -1 

2017 117 0 

2018 117 0 

1.2. Darbuotojai:  
1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 29. 

1.2.2. Mokyklos vadovai, jų kvalifikacija: 



mokyklos direktorius – 1 etatas; 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 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  4 

Vyresnieji mokytojai 7 

Mokytojai  2 

1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 14(13,75). 

1.3. Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2018 m. (parašyta programų, gautas finansavimas (Eur)  ar kitokia parama): 

1.3.1. Iš Erasmus+ programos tarptautiniam projektui ,,Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“ pagal dotacijos sutartį gauta parama – 4996 Eur.   

1.3.2. Sveikatos stiprinimo projektas ,,Noriu augti sveikas ir stiprus“ – 800 Eur. 

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 111600,00 119600,00 119600,00 100 



1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo priemonėms 1700,00 2200,00 2200,00 100 

1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai 

tobulinti 

800,00 800,00 800,00 100 

1.3. Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam 

orientavimui 

300,00 300,00 300,00 100 

1.4. IKT diegti ir naudoti 700,00 900,00 900,00 100 

2. Vienam mokiniui tenka MK lėšų   1022,22  

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 169600,00 169600,00 169500,00 99,9 

1.1. Iš jų darbo užmokesčiui 103400,00 103400,00 103400,00 100 

1.6. Gautas 2017 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. 2% lėšos paramai ir labdarai 5271,72 Eur Paslaugoms ir prekėms 

1492,49 Eur 

Transportui 287,30 Eur 

Ekspertų ir konsultantų 

paslaugų išlaidoms 300,00 

Eur 

 

2. Erasmus+ programos tarptautiniam 

projektui ,,Žingsniuojame į atsinaujinantį 

požiūrį“ pagal dotacijos sutartį gauta 

parama 

5488,19 Eur Transportui 310,00Eur 

Informacinėms 

technologijoms 1177,49 Eur 

Paslaugoms ir prekėms 

1784,28 Eur 

Komandiruotėms 1164,95 

Eur 



 

Ūkio inventoriui 1051,47 

Eur 

3. Spec. lėšos 42200,00 Eur Maitinimui  34117,30 Eur  

Aprangai ir patalynei 500,00 

Eur 

Einamajam remontui 700,00 

Eur 

                                                                                  

Informacinėms 

technologijoms  100,00 Eur 

 

Ūkio inventoriui 771,68 Eur 

Prekėms ir paslaugoms 

4297,59 Eur 

 

 

1.7. Direktoriaus nuožiūra pateikiama informacija: 

 Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ 2016–2018 metų strateginio plano tikslai:  ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas, įgūdžius ir pozityvų 

požiūrį į sveiką gyvenseną; geros ugdymo ir mokymosi kokybės užtikrinimas, nuosekliai įgyvendinami per kalendorinių metų veiklos planus. 

2018 m., apibendrinant 2016–2018 metais įgyvendinamą tarptautinį Erasmus+ programos projektą ,,Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“ 

bendruomenėje tikslingai pakoreguota ugdymo kryptis: sveikas, tyrinėjantis, pozityvus vaikas, sukonkretinant kontekstą: vaikas telšiškis, 

žemaitis, lietuvis, europietis, ir įsigytas specialus reprezentacinis stendas, pristatantis minėtas ugdymo kryptis. 2018 metų veiklos tikslas: 

įstaigos veiklos aukštesnės kokybės siekimas, ugdant sveiką, tyrinėjantį, pozityvų vaiką. Per 2018 m. patobulintos ugdymo(si) sąlygos: 

intensyvesniam naudojimui pritaikyta Edukacinė lauko klasė, įrengtos dvi naujos vaikų lauko žaidimų aikštelės ir atlikta visų Vaikų lauko 

žaidimų aikštelių metinė kontrolė, pradėta tikslingai naudoti 2017 m. pabaigoje įrengta Edukacinė vidaus klasė, interaktyvios grindys, naujos 

edukacinės priemonės ir tyrinėtojų rinkiniai, suremontuota Kūrybinės laboratorijos erdvė, kurioje vyks dailės, užsienio kalbos, patirtinės veiklos 

užsiėmimai. Visus 2018 metus į ugdymą(si) integruotas susiliejančio ugdymo projektas ,,Augame su pasaka“, kurio metu įgyta gerąja patirtimi 

Telšių lopšelio-darželio  ,,Berželis“ pedagogės dalinosi ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė“ 

metodinių užsiėmimų bei Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ inicijuotos respublikinės metodinės-praktinės konferencijos ,,Pedagogo ir 

ugdytinio emocinė dermė: ugdymo(si) džiaugsmo patirtys“ metu. Siekiant gerinti įstaigos darbuotojų darbo sąlygas 2018 m. atliktas Telšių 

lopšelio-darželio ,,Berželis“ profesinės rizikos vertinimas, su kurio išvadomis visuotinio susirinkimo metu susipažino visi įstaigos darbuotojai. 



Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ darbo ir vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktoriaus 2018 m. 

gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-27, 109.9. punkte numatoma, kad siekiant pedagogams pagerinti darbo ir poilsio sąlygas bei mažinti psichologinę-

emocinę įtampą, administracijos, mokytojų tarybos ir   profesinės sąjungos bendru sutarimu pedagogai numatytu laiku gali naudotis 

specialiosiomis pertraukomis. 2018 m. patvirtinti nauji Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ nuostatai (2018 m. birželio 28 d. Telšių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-209); paskirta duomenų apsaugos pareigūnė (Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktoriaus 2018 m. 

spalio 15 d. įsakymas Nr. V-55; patvirtinti Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ asmens duomenų apsaugos tvarkymo dokumentai. 2018 m. 

birželio 4–9 dienomis Telšių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ įvykusio tarptautinio Erasmus+ projekto ,,Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“ 

partnerių (ispanų, rumunų, lenkų, lietuvių) susitikimo metu ypač palankiai įvertintos Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ bendruomenės projekte 

įgyvendintos veiklos.   2018 m. įvykusio darbuotojų, išskyrus pedagogus, veiklos vertinimo metu numatytos tikslingos, su įstaigos veiklos bei 

ugdymo(si) kokybe susijusios einamųjų metų užduotys (pvz., daugiau nei 50 proc. gėlių daigelių lauko darželiams ,,žaliosiose palangėse“ 

užaugino auklėtojų padėjėjos, gėlės ne tik suteikė įstaigos aplinkai estetiškumo, grožio, tačiau ir buvo pedagogų naudojamos ugdymo(si) 

tiriamosiose, edukacinėse veiklose).Žymią pridėtinę vertę įstaigos veiklų kokybei teikia efektyvus Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos, 

Metodinės tarybos darbas, intensyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, ypač su Telšių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 

biuru, Kultūros centru, Telšių miesto seniūnija, Telšių švietimo centru, Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių ,,Džiugo“ gimnazija. Įstaigos veiklai 

tobulinti naudojami 2018 m. Telšių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ praktinį mokymą bei tiriamąją veiklą atlikusių dviejų studenčių siūlymai bei 

išvados. Kadangi tiek rengiant, tiek įgyvendinant Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ strateginį bei veiklos planus svarbi visų bendruomenės 

atstovų nuomonė, rengiant Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ 2019–2021 m. strateginį bei 2019 m. veiklos planus bus atsižvelgta į 2018 m. 

gautus tėvų, socialinių partnerių pasiūlymus, 2018 m. atliktos pedagogų anketinės apklausos bei visų darbuotojų anketinės apklausos dėl 

siūlymų į 2019–2021 m. strateginį planą įtraukti spręstinus dalykus, išvadas. 

2. 2018 m. Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 

Mokyklos 2018 metų veiklos tikslas: įstaigos veiklos aukštesnės kokybės siekimas, ugdant sveiką, tyrinėjantį, pozityvų vaiką. 

 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonės Įgyvendinimo kriterijai Įgyvendinimas 

1. Sudaryti geras ugdymo(si) 

sąlygas, siekiant ugdymo 

proceso kokybės. 

1.1. Pilnai naudoti elektroninį dienyną 

ugdymo procese. 

Pilnai naudojamas 

elektroninis dienynas nuo 

2018-09-01 

Įgyvendinta iš dalies. 

Tėvai dar nepilnai 

naudojasi. 

 

1.2. Efektyviai išnaudoti įsigytas 

ugdymo, edukacines, lavinančias 

priemones. 

Pedagogai 

30%efektyviau naudoja 

turimas priemones 

Įgyvendinta 



1.3. Sistemingai pedagogams naudoti 

patobulintas ar naujai sukurtas įstaigos 

vidaus ir lauko edukacines erdves. 

Ne mažiau 40% 

ugdomųjų veiklų vyksta 

įvairiose edukacinėse 

erdvėse 

Įgyvendinta 

1.4. Naudoti IKT priemonių įvairiose 

veiklose. 

40%suaktyvės IKT 

naudojimas įvairiose 

veiklose 

Įgyvendinta 

1.5. Pedagogams rinkti informaciją 

apie netradicinius metodus, būdus, 

ugdymo strategijas aktualiomis 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus temomis ir pasidalinti 

tarpusavyje gerąja darbo ir praktine 

patirtimis. 

Vieną kartą metuose 

visos pedagogės 

Įgyvendinta. Visos 

pedagogės – lektorės  

1.6. Įsigyti ir pagal poreikį naudoti 

emocinio-socialinio intelekto lavinimo 

priemones. 

Nuosekliai naudojamos 

įsigytos priemonės 
Įgyvendinta 

1.7. Integruoti Tarptautinio Erasmus + 

programos projekto „Žingsniuojame į 

atsinaujinantį požiūrį“ veiklas į 

ugdymo procesą. 

Nuosekliai pagal 

projekto veiklas, galutinė 

ataskaita, gautas 20% 

likusios dotacijos 

finansavimas  

Įgyvendinta 

  

 

1.8. Įsitraukti į sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklą „Sveika mokykla“. 

Sukurta „Sveikos 

mokyklos“ programa ir 

pateikta patvirtinti 

Įgyvendinta iš dalies. 

1.9. Integruoti į ugdymą susiliejančio 

ugdymo projektą „Augame su 

pasaka“. 

Apibendrinta patirtimi 

dalintis su rajono ir šalies 

pedagogais 

Įgyvendinta 

1.10. Siekti kokybinių ugdymo(si) 

pokyčių „Geros mokyklos 

koncepcijos“ kontekste. 

Komandiniu būdu 

išgryninti bendruomenės 

susitarimai „Geros 

mokyklos koncepcijos“ 

kontekste 

Įgyvendinta 

2. Tikslingai kelti kvalifikaciją, 

tobulinti atitinkamas 

kompetencijas. 

2.1. Seminaruose, kursuose ir kitose 

veiklose įgytas žinias perteikti įstaigos 

bendruomenei. 

Ne mažiau 90% Įgyvendinta iš dalies. 

Ne visa medžiaga 

aktuali visoms. 



 

 

2.2. Tobulinti kompiuterinio 

raštingumo įgūdžius. 

Nuosekliai tobulinami 

pedagogų IKT įgūdžiai, 

kolegialiai dalinantis 

gerąja patirtimi 

Įgyvendinta 

2.3. Gilinti žinias socialinio-emocinio 

intelekto srityje. 

 Parengti bendrą 

pedagogų gerosios 

patirties aplanką 

Įgyvendinta 

3. Gerinti ir/ar kurti ugdymui(si) 

palankią modernėjančią 

įstaigos aplinką. 

 

3.1. Plėsti edukacinę lauko klasę. Intensyvesniam 

naudojimui(si) pritaikyta 

edukacinė lauko klasė 

Įgyvendinta 

3.2. Atnaujinti lauko aikšteles. Atnaujintos 2 lauko 

aikštelės 

Įgyvendinta. 3 lauko 

aikštelės. 

  3.3. Puoselėti įstaigos lauko aplinką, 

įtraukiant bendruomenės narius. 

Atnaujintas 1 gėlynas, ne 

mažiau 30% gėlių 

daigelių lauko gėlynams 

užauginta grupių 

„Žaliosiose palangėse“ 

Įgyvendinta 

4. Siekti atskirų bendruomenės 

grupių–vaikų, darbuotojų, tėvų 

kokybiško bendravimo ir 

bendradarbiavimo. 

4.1. Pasitelkus specialistus atlikti 

įstaigoje darbo vietos rizikos 

vertinimą. 

 

Atliktas įstaigoje darbo 

vietos rizikos vertinimas 

 

Įgyvendinta 

4.2. Ištirti tėvų nuomonę dėl įstaigos 

veiklų kokybės. 

Atliktas ir bendruomenei 

pristatytas anketinis 

tyrimas 

Įgyvendinta iš 

dalies,tirta tai, kas 

aktualiausia (ypač 

maitinimo klausimai) 

4.3. Organizuoti pusmečio veiklų 

refleksiją ir/ar atvejų analizę. 

2 kartus per metus Įgyvendinta 

4.4. Organizuoti atviras tėvų dienas 

įstaigoje. 

1 kartą metuose Įgyvendinta 

4.5. Organizuoti įvairius saviraiškos ir 

sveikos gyvensenos bendruomenės 

renginius. 

Pagal įstaigos 

kasmėnesinius renginių 

planus 

Įgyvendinta 

4.6. Organizuoti įvairius renginius, 

skirtus Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 100-mečiui paminėti 

Pagal įstaigoje parengtą 

planą 
Įgyvendinta 

4.7. Atlikti darbuotojų metinį veiklos 1 kartą metuose Įgyvendinta 



vertinimą (pagal numatytas užduotis). 

4.8. Organizuoti metinius pokalbius su 

pedagogais. 

1 kartą metuose Įgyvendinta 

 

3. Kontroliuojančių institucijų ar išorės audito tarnybos atlikti patikrinimai(išvadų apibendrinimas ir įvykdytos priemonės).Per 

2018 m. įvyko 3 patikrinimai: nuo 2018 m. sausio 9 iki 2018 m. birželio 18 d. vyko Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ 2017 m. finansinis ir 

teisėtumo auditas. Nežymūs trūkumai nedelsiant ištaisyti ir Savivaldybės kontrolierius apie tai informuotas. 2018 m. lapkričio 23 d. gauta 

Telšių rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytojos Birutės Žulkutės išvada ,,Dėl valstybinės lietuvių kalbos vartojimo ir 

taisyklingumo kontrolės rezultatų Telšių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“, pastebėti tik keli nežymūs kalbos vartojimo trūkumai. 2018 m. 

lapkričio 23 d. Telšių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ įvyko planinis priešgaisrinis techninis patikrinimas, kurio metu pažeidimų nenustatyta. 

2018 m. įvykdyta Vaikų žaidimų aikštelių metinė kontrolė ir nustatyta, kad jos atitinka keliamiems reikalavimams.    

4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių): 

 

• daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, tačiau kol kas nepakankama (trūksta)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);įrengta sporto salė; 

• reikalingos investicijos į įstaigos aplinką (būtina atnaujinti takų plyteles, įrengti sporto aikštyną, reikalinga papildyti likusias lauko žaidimų 

aikšteles bei įsigyti naujų įrengimų);  

• liko nešiltinta 1 galinė lauko siena; dėl šios problemos Steigėjas informuotas; 

• sudėtingas įvažiavimas aptarnaujančiam transportui į įstaigos teritoriją dėl kaimynystėje esančio namo gyventojų gausaus automobilių skaičiaus 

ir pravažiavimo į įstaigą kelio užstatymo.   

Stiprybės Silpnybės 

 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; 

 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; 

 NVŠ būreliai trukdo vaikų dienos režimui, būtina koreguoti jų 

laiką; 

 Svarbu aktyvinti VGK darbą; 



 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.); 

 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). 

http://www.telsiuberzelis.lt/


 Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo(si) programa; 

 Nuoseklus emocinio-socialinio lauko stiprinimas; 

 Pedagogai aktyviai dalinasi gerąja patirtimi; 

 Pagerėjo pedagogų darbo su kompiuteriu įgūdžiai. 

Galimybės Grėsmės 

 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. 

 

 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 koridoriuje reikalingas remontas; 

 Sporto salės langams reikalingos apsaugos; 

 Ribotas SB finansavimas. 

 

 

2019 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

2019–2021 metų strateginiai tikslai: 

I. Tikslas: Kokybiškai ugdyti sveiką, tyrinėjantį, pozityvų, savo tapatumą suvokiantį vaiką nuolat modernėjančioje aplinkoje. 

II. Tikslas: Formuoti aukštesnį įstaigos kultūros bendruomenėje lygį, kolegialiai dalinantis gerąja patirtimi ir bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais. 

Mokyklos 2018 metų veiklos tikslai:  

I. Tikslas: Užtikrinti sveiko, tyrinėjančio, pozityvaus, savo tapatumą (asmeninį, etninį, pilietinį) suvokiančio vaiko ugdymą(si).  

 

 



Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Laikas Ištekliai Tikslo įgyvendinimo 

kriterijai 

1. Parengti ,,Sveikatos 

stiprinimo“ programą 

ir pateikti ir Sveikatos 

mokymo ir ligų 

prevencijos centrui 

dėl įstaigos 

pripažinimo sveikatą 

stiprinančia mokykla. 

1.1. Sudaryti darbo grupę 
,,Sveikatos stiprinimo“ 

programai parengti  

Administracija, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

2019 m.  

II pusm.  

Spec. lėšos Parengta programa; 

Telšių lopšelis-darželis 

,,Berželis“ pripažintas 

sveikatą stiprinančia 

mokykla ir įgyvendina 

programos veiklas 

2. Aktyviai dalyvauti 

rajono, šalies 

sveikos gyvensenos 

projektuose, 

renginiuose, 

olimpiadose, 

akcijose, 

konkursuose. 

2.1. Organizuoti ,,Lietuvos 

mažųjų žaidynių“ I ir II etapus 

Administracija, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

2019 m.  

I ketv.  

Spec. lėšos, rėmėjų 

parama 

Suorganizuoti ,,Lietuvos 

mažųjų žaidynių“ I ir II 

etapai 

2.2. Organizuoti sveikatą 

stiprinančius renginius, projektus  

Pedagogai,  

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Visus metus Mokymo lėšos, 

projektinės lėšos, 

rėmėjų parama 

Sveikatą stiprinantys 

renginiai pagal įstaigos 

mėnesinius planus 

2.3. Darbuotojams įsijungti į 

konkursą ,,Didlē sveikiausi 

parvėsa rajuona 2019“ 

Administracija, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Nuo 2019 

m. II ketv. 

Soc. partnerių 

parama 

Telšių lopšelio-darželio 

,,Berželis“ komandos 

dalyvavimas konkurse 

3. Sistemingai 

naudoti(s) įrengta 

kūrybine 

laboratorija ir jos 

priemonėmis. 

3.1. Pradėti naudoti(s) kūrybine 

laboratorija 

Pedagogai Nuo 2019 

m. II ketv. 

Atliktos investicijos Naudoja(si) visos grupės ir 

neformaliojo ugdymo 

būrelių dalyviai   

4. Įgyvendinti 

emocinio-socialinio 

ugdymo(si) 

programas. 

4.1. Praktiškai išbandyti Kimochis 

programą 

Vienos grupės 

pedagogai 

2019 m.  

II pusm.  

Mokymo lėšos, spec. 

lėšos 

Įsigyta programa,  

priemonės ir vienoje grupėje 

išbandyta 

4.2. Tęsti susiliejančio ugdymo 

projektą ,,Augame su pasaka“ 

Administracija, 

visos pedagogės 

Visus metus Mokymo lėšos, spec. 

lėšos, projektinės 

lėšos  

Visa bendruomenė 

įsijungusi į projektą 

  4.3. Įkurti emocines erdves Administracija, Nuo 2019 Mokymo lėšos, spec. Visose grupėse įkurtos 



grupėse visos pedagogės m. II ketv.   lėšos emocinės erdvės 

5. Atnaujinti etninę, 

tautinę heraldiką, 

simbolius. 

5.1. Įsigyti etninės, tautinės 

simbolikos 

Administracija 2019 m. III 

ketv. 

Spec. lėšos Grupės aprūpintos tautine 

heraldika ir etnine simbolika 

6. Integruoti vaiko 

tapatumo suvokimą 

į atskirų grupių ir 

visos bendruomenės 

veiklas. 

6.1. Stiprinti bendruomenės 

tautinį ir etninį tapatumą per 

ugdymo veiklas grupėse ir 

bendruomenėje  

Pedagogai, 

socialiniai 

partneriai 

Visus metus Spec. lėšos, 

projektinės lėšos 

Ne mažiau 2/3 

bendruomenės dalyvauja 

veiklose 

 

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

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Laikas Ištekliai Tikslo įgyvendinimo 

kriterijai 

1. Tikslingai turtinti 

ugdymo(si) 

priemonių bazę. 

1.1.Papildyti grupes naujomis 

ugdymo priemonėmis 

Administracija Nuo 2019 

m. II ketv. 

Mokymo lėšos, spec. 

lėšos 

Grupės papildytos 

reikalingomis ugdymo 

priemonėmis 

2. Modernizuoti 

įstaigos vidaus 

erdves. 

2.1. Kūrybinės laboratorijos 

įrengimas 

Administracija 2019 m. I 

pusm.  

Spec. lėšos, mokymo 

lėšos 

Įrengta ir praktiškai 

naudojama kūrybinė 

laboratorija 

2.2. Refleksijų erdvės įrengimas Administracija 2019 m. II 

pusm. 

Spec. lėšos, 2 proc. 

lėšos.  

Įrengta Refleksijų erdvė 

2.3. Bendrų vidaus erdvių 

vizualizacija ir dalinis 

atnaujinimas pagal įstaigos 

savitumą 

Administracija, 

Pedagogai, tėvai 

2019 m. II–

III ketv. 

Spec. lėšos  Erdvių atnaujinimas 

3. Modernizuoti 

įstaigos pastato ir 

lauko erdves. 

3.1. Apšiltinti galinę lauko sieną  

 

 

Telšių rajono 

savivaldybė 

2019 m.  Telšių rajono 

savivaldybės lėšos 

Apšiltinta galinė lauko siena 

3.2. Sutvarkyti įvažiavimą į 

įstaigos kiemą 

Telšių rajono 

savivaldybė 

2019 m.  Telšių rajono 

savivaldybės lėšos 

Sutvarkytas įvažiavimas į 

įstaigos kiemą 

3.3. Įrengti naują vaikų lauko 

žaidimų aikštelę 

Administracija,  

Telšių rajono 

savivaldybė 

2019 m.  2 proc. lėšos, spec. 

lėšos 

Įrengta nauja vaikų lauko 

žaidimų  aikštelė  



4.  Pedagogams 

tobulinti 

kvalifikaciją 

emocinio-socialinio 

raštingumo, IKT, 

darbo su tėvais, 

projektų rengimo, 

spec. poreikių vaikų 

ugdymo, užsienio 

kalbos mokėjimo 

srityse 

4.1. Pedagogams tobulinti 

kvalifikaciją pagal numatytas 

veiklos sritis 

Pedagogai 2019 m.  Mokymo lėšos Visi pedagogai dalyvauja 

bent vienoje kvalifikacijos 

tobulinimo veikloje 

5. Aptarnaujančiam  

personalui tobulinti 

kvalifikaciją 

emocinio-socialinio 

raštingumo, streso 

valdymo, 

šiuolaikinio vaiko 

pažinimo srityse   

5.1. Auklėtojų padėjėjams 

tobulinti kvalifikaciją pagal 

numatytas veiklos sritis 

Auklėtojų 

padėjėjai 

2019 m.  2 proc. lėšos Auklėtojų padėjėjai 

dalyvauja bent vienoje 

kvalifikacijos tobulinimo 

veikloje 

6. Plėtoti tikslingą tėvų 

švietimą 

6.1. Organizuoti pozityvios 

tėvystės veiklas tėvams 

Administracija, 

Tėvai 

2019 m.  Projektinės lėšos, 

soc. partnerių 

parama 

Veiklose dalyvauja ne 

mažiau 50 proc. tėvų 

7. Stiprinti 

bendruomenės 

saugos ir sveikatos 

žinias bei įgūdžius 

7.1. Pagal poreikį ir/ar 

reikalavimus darbuotojams  

atnaujinti saugos ir sveikatos 

žinias 

Administracija 2019 m.  2 proc. lėšos Visų darbuotojų mokymai ir 

žinių įvertinimas 

 

III. Tikslas: Stiprinti kultūros lygį bendruomenėje, kolegialiai dalinantis gerąja veiklos patirtimi ir bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais.  

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Laikas Ištekliai Tikslo įgyvendinimo 

kriterijai 

1. Priimti 

bendruomenėje 

vieningus 

1.1. Išgryninti ir priimti bendrus 

susitarimus dėl pozityvaus ir 

konstruktyvaus bendruomenės 

Administracija, 

pedagogai 

2019 m. II–

III ketv. 

Spec. lėšos, soc. 

partnerių parama 

Priimti susitarimai ir jų 

laikymasis kasdienoje 



susitarimus, 

stiprinančius 

pozityvią 

komunikaciją 

narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo   

2. Įsigyti įstaigą 

reprezentuojančių 

priemonių 

2.1. Įsigyti priemonių su įstaigos 

atributika 

Administracija 2019 m.  2 proc. lėšos Įsigytos priemonės 

3. Dalintis gerąja 

patirtimi 

bendruomenėje, 

rajone, šalyje, 

užsienyje 

3.1. Pedagogams dalintis gerąja 

patirtimi 

Pedagogai 2019 m.  Mokymo lėšos Įsijungusių į pasidalinimą 

gerąja patirtimi pedagogų 

skaičius ir refleksija 

4. Plėtoti įstaigos 

atvirumą kitų įstaigų 

bendruomenėms, 

pristatant gerąją 

patirtį 

4.1. Sudaryti galimybes 

apsilankyti įstaigoje kitų įstaigų 

bendruomenėms 

Administracija 2019 m.  Reprezentacinio 

fondo ištekliai 

Įstaigos pristatymo kitoms 

bendruomenėms skaičius, 

įrašai reprezentacinėje 

knygoje 

5. Organizuoti 

tikslingas, abipusiai 

palankias veiklas su 

socialiniais 

partneriais 

5.1. Kurti papildomą pridėtinę 

vertę (emocinė-socialinė, 

psichologinė, materialinė, 

žmogiškųjų išteklių), 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais 

Administracija,  

Pedagogai, tėvai 

2019 m.  Soc. partnerių 

parama 

 

Bendrų veiklų skaičius 

 

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, Direkciniuose posėdžiuose. 

 

SUDERINTA  

Telšių rajono savivaldybės administracijos  

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

2019-04-19 raštu ŠV1-26 


