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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: 

 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 Vaida Tamušauskė: 

 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 – 24 iš jų 14 mokytojų. 

2.4. Atestuotos 14 pedagogių. 5 pedagogės turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, iš jų logopedė turi logopedo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją. 7 pedagogės turi vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 2 pedagogės neatestuotos. 

 

II. TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 

2020 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 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 

2018 117 0 

2019 116 -1 

2020 115 -1 

1.2. Darbuotojai:  

1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 25. 

1.2.2. Mokyklos vadovai, jų kvalifikacija: 

direktorius – 1 etatas; direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 0,5 etato, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaičius, 

fiksuojant rugsėjo 1 d. duomenimis:1,25 etato logopedas, 0,25 etato spec. pedagogas. 

1.2.3. 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 

14 

Turi pedagogo kvalifikaciją 14 

Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso 

13 1 14 



Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) 

kvalifikaciją 

14 

Ekspertai  0 

Metodininkai  5 

Vyresnieji mokytojai 8 

Mokytojai  1 

1.2.4. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 10 

1.3. Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2020 m. (parašyta programų, gautas finansavimas (Eur)  ar kitokia parama): 

1.3.1. Sveikatinimo projektas „STOP užkrečiamųjų ligų plitimui“ – 600 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 126400,00 143200,00 143200,00 100 

1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo priemonėms 1200,00 3756,52 3756,52 100 

1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai 

tobulinti 

900,00 546,56 546,56 100 

1.3. Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam 

orientavimui 

400,00 1,61 1,61 100 

1.4. IKT diegti ir naudoti 1900,00 1898,39 1898,39 100 

2. Vienam mokiniui tenka MK lėšų     

 

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

 

Eil. 

Nr. 

Reikmės Gauta 

sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota gruodžio 

31  d. 

Eur Proc. 

1. Iš viso SB lėšų 224300,00 224900,00 224629,03 99,91 

1.1. Iš jų darbo užmokesčiui 185800,00 182000,00 181979,05 99,99 

Gavome 5100,00 Eur (8vnt. kompiuteriai) iš savivaldybės biudžeto lėšų pagal administracijos direktoriaus įsak.   



1.6. Gautas 2020 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 

5103,18 Eur Draudimo paslaugoms 145,00 Eur 

Transportui 266,20 Eur 

Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 300,00 Eur 

2. Spec. lėšos 30999,97 Eur Maitinimui  25908,97 Eur 

Aprangai ir patalynei 300,00 Eur 

Einamajam remontui 518,21 Eur 

Prekėms ir paslaugoms 4554,91 Eur 

1.7. Direktoriaus nuožiūra pateikiama informacija: 

Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ 2019–2021 metų strateginio plano prioritetai:  

 Sveiko, tyrinėjančio, pozityvaus, savo tapatumą /asmeninį, telšiškio, žemaičio, lietuvio, europiečio/suvokiančio vaiko kokybiškas ugdymas(is) 

modernėjančioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

 Įstaigos kultūros ir gerosios patirties sklaida, siekiant kokybiškos pridėtinės vertės ir tikslingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo.  

Strateginiai tikslai: 

 Kokybiškai ugdyti sveiką, tyrinėjantį pozityvų vaiką nuolat modernėjančioje aplinkoje. 

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

 Įstaigos kultūros ir gerosios patirties sklaida, siekiant kokybiškos pridėtinės vertės ir tikslingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo. 

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

tikslingai atliepiant šalies švietimo politikos ikimokyklinei įstaigai keliamus tikslus, o ypač keturis Telšių rajono švietimo srities prioritetus. 

2020 m. vidaus kontrolė įvertinta gerai. Išvada pateikta Darbo grupės, patvirtintos Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus 2020 m. 

gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-61/1, sudarytos 2021 m. veiklos planui parengti ir 2020 m. veiklos ataskaitai atlikti. 

 

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

Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“ dirbama pagal įstaigos pedagogų komandos sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą „Pažinimo takeliu“ ir 

bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą. Siekdami užtikrinti nuoseklų ir efektyvų vaikų socialinį emocinį ugdymą(si), Telšių lopšelio-darželio 

„Berželis“ bendruomenė ir šiuos jau ketvirtus mokslo metus įgyvendina autorinę pačių sukurtą programą „Augame su pasaka“, kurios metu ugdytiniai 

mokosi į(si)vardinti jausmus, atpažinti emocijas, tuo pačiu stipriai tobulindami ir pažinimo, socialines, komunikavimo bei kt. kompetencijas, 



matematinius įgūdžius, gebėjimus. Taip pat socialinių-emocinių įgūdžių stiprinimui net 3 grupėse pradėta įgyvendinti emocinio intelekto programa 

„Kimochis“, 50% pedagogų yra įgiję emocinio  intelekto ugdymo programos „Kimochis“ pagrindus. 

Visus 2020 m. bendruomenė aktyviai įsijungė ir į kitų organizuojamus sveikatą saugančius ir stiprinančius projektus, kurie papildė ugdymo 

procesą.2020 m. tapome prizininkais net dviejų projektų: dalyvavome ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo projekte ,,Sveikatiada“, 

suteikiančiame vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Suorganizuotos veiklos – konkursai: „10 000 žingsnelių 

vieni juokai “, „Pusryčiai madinga“. Galime pasidžiaugti, kad iš 832 dalyvavusių ugdymo įstaigų tapome vieni iš nugalėtojų ir sulaukėme prizų bei 

Sveikatos stiprinimo fondo padėkos. Taip pat Telšių lopšelis-darželis ,,Berželis“ įsijungė į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centro organizuotą iniciatyvą „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ ir tapo vienas iš Nacionalinės iniciatyvos ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“ 

laimėtojų. Be šių dviejų projektų visi 100% pedagogų integruoja į ugdomąją veiklą ir kitus vaikų sveikatą stiprinančius projektus, akcijas, idėjas: akcija 

Pasaulinei švarių rankų dienai paminėti, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuotas projektas „Sveikas kaip ridikas“, Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas ir RIUKKPA projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“, kampanija BE PATYČIŲ „Sąmoningumo didinimo mėnuo“, Pasaulinė Žemės diena. 

„Vanduo – dar vienas sveikatos draugas“, Europos saugaus eismo diena „Būk saugus kelyje“. 

Taip pat suburta „Sveikatos saugojimo ir stiprinimo metodinė grupė, kuri telkia bendruomenę projektų įgyvendinimui, idėjų skleidimui.   

Pavasarį dėl paskelbto karantino vaikų ugdymas buvo vykdomas nuotoliniu būdu. Visi įstaigos pedagogai intensyviai mokėsi ir pagerino 

praktinius įgūdžius IT srityje, išbandydami naujas bendravimo platformas. Tiesioginio ryšio su šeima ir vaikais palaikymui išmokta naudotis Zoom, 

Facebook Messenger ir kt. programomis, kurios buvo pritaikytos siekiant vaikų ugdymosi pažangos. 

Ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybę parodo ir jų gebėjimas socializuotis bei t inkamai elgtis kitose aplinkose, todėl 

vaikai dalyvavo edukacinėje programoje „Mažas piemenėlis turi botagėlį“, ekskursijas prie Masčio ežero, į stadioną. 

 

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

Daug dėmesio skirta vaikų ugdymosi aplinkai kurti: įrengtos lauko ir vidaus edukacinės klasės, pagal galimybes buvo papildytos naujomis 

edukacinėmis priemonėmis, kūrybinė laboratorija tikslingai naudojama dailės užsiėmimas vykdyti, Refleksijų erdvė pilnai įrengta ir apstatyta baldais. 

Edukacinėje klasėje vyksta užsiėmimai su interaktyviomis grindimis. Visi lopšelio-darželio vaikai pagal sudarytą grafiką gali naudotis, šiomis žaidimų 

erdvėmis. Taip pat šiais metais įsigyta 1 lopšelio amžiaus vaikams skirta lauko žaidimų aikštelė. Grupėse vaikai gali tyrinėti pasinaudojant  šviesos 

smėlio stalu, edukaciniu robotuku – bite. Triukšmui valdyti įsigytas triukšmo šviesoforas, kuris padeda suvaldyti garso lygį grupėje. Taip pat įsigytas 

vienas nešiojamas projektorius vizualizacijoms ir edukaciniams užsiėmimas. Papildomai įsigyta nešiojama garso kolonėlė. Nuo 2020 m. visos 

pedagogų ir specialistų darbo vietos tapo kompiuterizuotos. Taip pat pagerintos darbuotojų darbo sąlygos, įvertinant visų darbo vietų riziką ir 

koreguojant darbo aplinką, įvedant specialiąsias pertraukas, nuosekliai derinant individualius ir profesinius darbuotojų poreikius. Užtikrintas įstaigos 

saugumas: apšiltintos pastato galinės lauko sienos, įrengta pėsčiųjų perėja. Pagerintos higieninius reikalavimus atitinkančios ugdymo sąlygos: pagal 



reikalavimus įrengti rankų dezinfekcijai skirti taškai, pasirūpinta visomis priemonėmis, reikalingomis užtikrinti VESOC sprendimus organizuojant 

ikimokyklinį ugdymą laikantis visų saugumo reikalavimų. 

Sudarytos galimybės visiems įstaigos pedagogams ir darbuotojams tobulinti savo profesines kompetencijas. Visa bendruomenė dalyvavo2020 m. 

seminare „Psichinės sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos darbuotojams“ 2020 02/03/08 mėn.“. Taip pat dalis pedagogų dalyvavo ilgalaikei 

kvalifikacijos programoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinių kompetencijų ugdymas siekiant individualios vaiko 

pažangos“ I programos modulis. Bei bus sudarytos galimybės dalyvauti ir II modulio tęsinyje, kuris vyks 2021 m. Taip pat įgytas mokymų paketas 

2021 m „Socialinės emocinės vaiko gerovės užtikrinimas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“, kurioje dalyvaus kita dalis pedagogų. Visi lopšelio-

darželio pedagogai ir darbuotojai savo kvalifikacija tobulinti platformoje pedagogas.lt  kuri yra prieinama visiems. 

 

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

partneriais. 

Stiprinant ryšius su socialiniais partneriais, lopšelio darželio vaikai aktyviai dalyvavo rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose, parodose, 

renginiuose. Taip pat Telšių l/d ,,Berželis“ bendruomenėje plėtojama nuosekli sistema nuo šalies, rajono, įstaigos strateginių tikslų iki vaiko, kuris yra 

ugdymo įstaigos centras, svarbiausias veiksnys ir visa darniai susiję su tuo, kad jis augtų ir ugdytųsi laimingas.    

Kaip ir kasmet, 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 „Džiugo“ gimnazija.  

Tikslingai atsižvelgiant į tėvų poreikius bei įstaigos ugdymo programas organizuojamas Telšių l/d „Berželis“ įstaigos programą papildantis 

neformalusis švietimas: anglų kalbos, robotikos, dailės, šokio, futbolo, krepšinio būreliai. Ypač džiugu dėl labiausiai berniukus dominančių veiklų: 

futbolo ir  krepšinio, kurias veda mokytojai vyrai. Tai labai svarbu teisingam berniukų tapatybės formavimuisi.   

 

2020 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Mokyklos 2020 metų veiklos tikslai:  

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

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Tikslo įgyvendinimo kriterijai Įgyvendinimas 

1. 

Įgyvendinti 2020–2024 m. 

sveikatos stiprinimo 

programos ,,Sveikas vaikas – 

1.1.Integruoti sveikatos stiprinimo 

programos ,,Sveikas vaikas – 

laimingos bendruomenės raktas“ 

Pagal programą įgyvendinta ne 

mažiau 80% 2020 m. programos 

veiklų. 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 



laimingos bendruomenės 

raktas“ 2020 m. veiklas. 

veiklas į ugdymo(si) procesą ir visos 

bendruomenės veiklą. 

2. 

Aktyviai dalyvauti rajono, 

šalies sveikos gyvensenos 

projektuose, renginiuose, 

olimpiadose, akcijose, 

konkursuose. 

2.1. Organizuoti ,,Lietuvos mažųjų 

žaidynių“ I 

Suorganizuoti ,,Lietuvos mažųjų 

žaidynių“ I etapą visiems įstaigos 

vaikams 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

2.2. Organizuoti bendruomenėje sveikatą 

stiprinančius renginius 

Per 10 sveikatą stiprinančių 

renginių pagal įstaigos mėnesinius 

planus 

Įgyvendinta 

Per 10 sveikatą 

stiprinančių renginių pagal 

įstaigos mėnesinius planus 

2.3. Parengti ir bendruomenėje 

įgyvendinti sveikatą stiprinančius 

projektus 

1–2 finansavimą gavę projektai, 

įgyvendintos jų veiklos 

Įgyvendinta 

1 finansavimą gavęs 

sveikatos saugojimo 

projektas 

3. 

Sistemingai naudoti(s) įrengta 

kūrybine laboratorija ir jos 

priemonėmis. 

3.1. Aktyviai naudoti(s) kūrybine 

laboratorija 

Naudoja(si) visos grupės ir 

neformaliojo ugdymo būrelių 

dalyviai 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

4. 

Įgyvendinti emocinio-

socialinio ugdymo(si) 

programas. 

4.1. Tęsti „Kimochis“ programą 
Įsigyta programa,  priemonės ir 

vienoje grupėje išbandyta 

Įgyvendinta 

„Kimochis“ programa 

įgyvendinama 4 grupėse. 

4.2. Tęsti susiliejančio ugdymo projektą 

,,Augame su pasaka“: 

4.2.1. visose grupėse; 

4.2.2. lopšelio ir pirmoje darželio 

grupėse 

Visa bendruomenė įsijungusi į 

projektą 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

4.3. Turtinti emocines erdves grupėse 
Visose grupėse emocinės erdvės 

papildytos naujomis priemonėmis 

Įgyvendinta 

4 grupėse emocinės erdvės 

su „Kimochis“ medžiais, 

kitose – emocijų kampeliai 

5. 
Atnaujinti etninę, tautinę 

heraldiką, simbolius. 

5.1. Toliau tęsti įsigijimą etninės, tautinės 

simbolikos 

Grupės aprūpintos papildoma 

tautine heraldika ir etnine 

simbolika 

Iš dalies 

Priemonės įgyvendinimas 

bus tęsiamas 2021 m. 

6. Stiprinti įstaigos tapatumą. 
6.1. Įsigyti įstaigą reprezentuojančių ir 

ugdyme naudojamų priemonių 

Įsigyti marškinėliai mažiausiai 

dviem grupėms su įstaigos 

logotipu 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

7. Integruoti vaiko tapatumo 7.1. Stiprinti bendruomenės tautinį ir Ne mažiau 2/3 bendruomenės Įgyvendinta 



suvokimą į atskirų grupių ir 

visos bendruomenės veiklas. 

etninį tapatumą per ugdymo veiklas 

grupėse ir bendruomenėje 

dalyvauja veiklose Pagal numatytus rodiklius 

8. 

Organizuoti vaikų emocinės 

gerovės, mokyklų 

bendruomenių, tautodailės 

metams skirtas veiklas 

8.1. Dalyvauti ,,Be patyčių“ mėnesio 

akcijoje 
Visos grupės 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

8.2. Kartu su Telšių tautodailininkais 

surengti kūrybines dirbtuves „Amatų 

kiemelis“ rajono ikimokyklinių švietimo 

įstaigų bendruomenėms 

Surengtos kūrybinės dirbtuvės, 

sklaida žiniasklaidoje 
Neįgyvendinta 

Dėl ekstremalios situacijos 

8.3. Suorganizuoti respublikinį socialinį-

emocinį ugdymą(si) skatinantį kūrybinių 

darbų konkursą 

Įvykęs konkursas, apibendrinta 

kūrybinė medžiaga, įvykdyta 

sklaida 

Neįgyvendinta 

Dėl ekstremalios situacijos 

 

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

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Tikslo įgyvendinimo kriterijai Įgyvendinimas 

1. 
Tikslingai turtinti 

ugdymo(si) priemonių bazę. 

1.1.Papildyti grupes naujomis ugdymo 

priemonėmis 

Grupės papildytos reikalingomis 

ugdymo priemonėmis 
Iš dalies 

Stokojama lėšų 

2. 
Modernizuoti įstaigos vidaus 

erdves. 

2.1. Rengti vaikų darbų parodas „Berželio 

galerijoje“ 

Nuolat veikiančios ir sistemingai 

(1–2 kartus per ketvirtį keičiamos 

parodos 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

2.2. Refleksijų erdvės (aprūpinimas baldais, 

įranga) įrengimas 

„Refleksijų erdvė“ aprūpinta 

baldais, įranga ir pradėta 

praktiškai naudoti 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

2.3. Bendrų vidaus erdvių vizualizacija ir 

dalinis atnaujinimas pagal įstaigos 

savitumą 

Erdvių atnaujinimas 

Iš dalies 

Priemonės įgyvendinimas 

bus tęsiamas 2021 m. 

3. 
Modernizuoti įstaigos pastato 

ir lauko erdves. 

3.1. Įrengti atskirą lauko edukacinę erdvę 

ankstyvojo amžiaus vaikams 

 

Įrengta atskira lauko edukacinė 

erdvė ankstyvojo amžiaus 

vaikams 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

3.2. Sutvarkyti įvažiavimą į įstaigos 

kiemą 

Sutvarkytas įvažiavimas į įstaigos 

kiemą 
Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 



3.3. Sutvarkyti avarinį B korpuso balkoną Sutvarkytas balkonas 

Neįgyvendinta 

Tvarkymo darbai nebuvo 

numatyti steigėjo planuose 

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 

Visi pedagogai dalyvauja bent 

vienoje kvalifikacijos tobulinimo 

veikloje 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

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 dalyvauja 

bent vienoje kvalifikacijos 

tobulinimo veikloje 

Įgyvendinta 

Bendras darbuotojų (ir 

pedagogų, ir 

aptarnaujančio personalo) 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras „Psichinės 

sveikatos kompetencijų 

didinimas įstaigos 

darbuotojams“ 2020 

02/03/08 mėn. 

6. 
Plėtoti tikslingą tėvų 

švietimą 

6.1. Organizuoti pozityvios tėvystės 

veiklas tėvams 

Veiklose dalyvauja ne mažiau 50 

proc. tėvų 

Įgyvendinta 

Tėvų geranoriškas 

įsitraukimas į 

bendruomenės veiklą 

akivaizdžiai stiprėja; 

kiekvieną mėnesį tėvams 

siūloma 1 tema (veikla) 

bendra su vaikais; tėvai 

siūlo savo iniciatyvas 

7. 

Stiprinti bendruomenės 

saugos ir sveikatos žinias bei 

įgūdžius 

7.1. Pagal poreikį ir/ar reikalavimus 

darbuotojams  atnaujinti saugos ir 

sveikatos žinias 

Visų darbuotojų mokymai 

Įgyvendinta 

Visų darbuotojų 

instruktavimas dėl 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo būtinųjų 



saugos ir sveikatos sąlygų 

užtikrinimo darželyje 

karantino dėl COVID-19 

laikotarpiu2020 

8. 
Stiprinti įstaigos 

bendruomenės saugumą 

8.1. Bendradarbiauti su Steigėju dėl 

perėjos ir/ar ženklinimo trūkumo Kalno g. 

Perėjimas per gatvę Kalno g. 

ženklinamas perėja ir/ar ženklais 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

8.2. Priimti komandinius susitarimus dėl 

bendruomenės saugumo 

Įspėjamieji ženklai, užrašai dėl 

neleistino pašalinių asmenų 

patekimo į įstaigą, susitarimai dėl 

teritorijos, patalpų rakinimo 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

 

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

partneriais.  

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Tikslo įgyvendinimo kriterijai Įgyvendinimas 

1. 
Stiprinti pozityvią 

bendruomenės komunikaciją 

1.1.vizualizuoti ir vidaus erdvėse 

pristatyti bendruomenėje priimtus 

bendrus susitarimus dėl pozityvaus ir 

konstruktyvaus bendruomenės narių 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

vizualizuoti ir vidaus erdvėse 

pristatyti bendruomenėje priimti 

bendri susitarimai 

Iš dalies 

Priemonės įgyvendinimas 

bus tęsiamas 2021 m. 

2. 
Įsigyti įstaigą 

reprezentuojančių priemonių 

2.1. Įsigyti priemonių su įstaigos 

atributika 

Įsigytos 2–3 naujos 

reprezentacinės priemonės 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

3. 

Dalintis gerąja patirtimi 

bendruomenėje, rajone, 

šalyje, užsienyje 

3.1. Pedagogams dalintis gerąja patirtimi 

Įsijungusių į pasidalinimą gerąja 

patirtimi pedagogų skaičius (na 

mažiau 1/3)  ir refleksija 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

4. 

Plėtoti įstaigos atvirumą kitų 

įstaigų bendruomenėms, 

pristatant gerąją patirtį 

4.1. Sudaryti galimybes apsilankyti 

įstaigoje kitų įstaigų bendruomenėms 

Įstaigos pristatymo kitoms 

bendruomenėms skaičius, įrašai 

reprezentacinėje knygoje 

Įgyvendinta 

Pagal kitų bendruomenių 

poreikį 

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 

 

Bendrų veiklų skaičius 

Įgyvendinta 

2020 m. pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys 

su VšĮ „Aukštaitijos 

krepšinio mokykla“, 

Robotikos akademija“ 



6. 

Tirti tėvų nuomonę ir 

atsiliepimus apie  ugdymo 

kokybę įstaigoje 

6.1. Kiekybinė tėvų apklausa „Telšių 

lopšelio-darželio „Berželis“ teikiamų 

paslaugų kokybinis vertinimas“ 

Reprezentatyvi tėvų apklausa, 

apibendrinimas, išvadų 

pristatymas bendruomenei ir 

panaudojimas, rengiant Telšių 

lopšelio-darželio „Berželis“ 

veiklos planus 

Iš dalies 

Priemonės įgyvendinimas 

bus tęsiamas 2021 m. 

 

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

2020 m. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus specialistės 

atliko karantino režimo laikymosi ir/ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemonių laikymosi kontrolę 

įstaigoje. Kontrolės išvada: ugdymo veikla vykdoma laikantis reikalavimų, pažeidimų nenustatyta. UAB „TUVLITA“TKT vyr ekspertas atliko vaikų 

žaidimų aikštelės pagrindinę metinę (periodinę) kontrolę. Nustatyti standartų reikalavimų neatitikimai – tvoros trūkumai. Kad pašalinti trūkumus, 

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

 

3. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių): 

 daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, iš dalies teikiama specialiojo pedagogo pagalba, tačiau trūksta psichologo pagalbos. 

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

aikšteles bei įsigyti naujų įrengimų);  

 avarinės būklės prie B korpuso esantis balkonas; 

 higienos normų neatitinkant tvoros dalis; 

 reikalingas būtino remonto B korpuso bendro su Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija naudojimo koridorius;.  

 B korpuse esančioje bendro su Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija naudojimo salėje reikalingos langų apsaugos.  

 

Stiprybės Silpnybės 

 2020 m. Telšių l/d „Berželis“ šalyje pripažintas „Sveika mokykla“, 

kuris įgyvendina 2020–2024 m. sveikatos stiprinimo programą „Sveikas 

vaikas – laimingos bendruomenės raktas“ veiklas. 

 Įstaigoje dirba kvalifikuotas, ilgametę darbo patirtį turintis 

personalas; 

 Plėtojamos savitos įstaigos tradicijos sveikos gyvensenos srityje; 

 Kryptingai dirbama emocinio-socialinio intelekto ugdyme (si): 

 pedagogams ir toliau svarbu tobulėti, stiprinant darbo su 

kompiuteriu, IT technologijomis įgūdžius;   

 Toliau tobulinti kompetencijas darbo su specialiųjų poreikių 

vaikais; 

 Tobulinti VGK darbą, atsižvelgiant į visų vaikų poreikius; 

 Grupėse reikia multimedijų (bent priešmokyklinėse); 

 Stinga tėvų sąmoningumo ir geranoriškumo suteikiant pagalbą 



visose grupėse kuriasi emocijų kampeliai, keturiose grupėse dirbama pagal 

socialinio emocinio intelekto ugdymo(si) programą „Kimochis“ ir 

davėjose grupėse toliau plėtojamas susiliejančio ugdymo(si) projektas 

„Augame su pasaka“.  

 Nuosekliai ir tikslingai plėtojama įstaigos strateginė įstaigos veiklos 

kryptis (siekinys): sveikas, tyrinėjantis, pozityvus vaikas; pakoreguota, 

pridedant vaikas telšiškis, žemaitis, lietuvis, europietis;  

 Nuo 2016 m. vyksta mokytojų padėjėjų mokymai; organizuojami 

seminarai kartu visiems pedagogams bei nuotoliniai seminarai 

Pedagogas.lt portale (nuo 2017 m.); šv. Kalėdų eglutė darbuotojų vaikams.  

 2019 m. pabaigoje labai gerai įvertinta programą „Sveikas vaikas – 

laimingos bendruomenės raktas“ . 

 Įsigyta naujos, kompiuterinės technikos, naudojamas elektroninis 

dienynas; 

 Veikia viešinimas ir sklaida rajono, šalies  spaudoje, internetiniuose 

portaluose; viešinimas tikslingas, nuoseklus; 

 Pedagogai dalyvauja ir dalinasi gerąja patirtimi organizuojamuose 

renginiuose rajone ir šalies mastu; 

 Bendradarbiavimas su Telšių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru, Telšių švietimo centro PPT, Telšių kultūros centru; 

 Dirbama komandiniu principu, formuojant įstaigos viziją, strategiją, 

gryninant savitumą, skatinama pasidalintoji lyderystė; 

 Aktyvi, besidominti, talkinanti darželio taryba; 

 Pridėtinė vertė įstaigai per (Telšių rajono savivaldybės Visuomenės 

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

 Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo(si) programa „Pedagogo ir 

ugdytinio emocinė dermė“; 

 Pagerėjo pedagogų darbo su kompiuteriu įgūdžiai; 

 Aktyvesnis tėvų įsijungimas ir bendradarbiavimas su įstaiga vaikų 

ugdymo klausimais; 

 NVŠ būreliams vadovauja specialistai-profesionalai; 

 Patobulėjęs darbas komandoje.  

vaikui turinčiam sunkumų. 

 Estetiškumo laiptinėse trūkumas (iliustracijų pasakų motyvais); 

 Lauke ugdymo(si) erdvių ir lauko žaidimo aikštelių trūkumas; 

 Per mažai dėmesio skiriama gabiems, ypač labai gabiems 

vaikams; 

 Mokytojų padėjėjoms trūksta žinių apie bendradarbiavimą su 

mokytojomis ugdomosios veiklos metu. 

 Aktyvinti projektinę veiklą, rengiant šalies ir tarptautinius 

projektus; 

 Ieškoti kūrybiškų, žaismingų Pieno, Vaisių programų produktų 

dalinimo būdų bei vandens gėrimo organizavimo. 

 

Galimybės Grėsmės 

 Bendradarbiauti su Telšių rajono savivaldybe, Švietimo ir sporto,  Daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, tačiau 



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; 

 Galimybė kurti pridėtinę įstaigos vertę, pasinaudojant kultūros, 

turizmo įstaigų edukacijomis; 

 Galimybė kviesti į įstaigą NVŠ teikėjus, vykdančius papildomąjį 

neformalųjį švietimą. 

 

įstaigoje dar nepakanka vaiko pagalbos specialistų; 

 Neteikiama psichologo pagalba;  

 Lauke trūksta žaidimų aikštelių ir aikštynų; 

 Nepakankamai užtikrintas įstaigos teritorijos saugumas (svarbu 

atnaujinti takų plyteles, sutvarkyti avarinį balkoną); 

 Sudėtinga ugdymo proceso metu pilnai užtikrinti vaikų 

saugumo (lauke esant vaikams užrakinti vartų) dėl šalia esančios kitos 

švietimo įstaigos poreikių;  

 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; 

 Reikalinga apsauginė 58 m tvora, apsauganti nuo šalia esančios 

tvoros, kuri yra pavojinga dėl smailių antgalių. 

 Ribotas SB finansavimas, neskiriama lėšų remonto darbams; 

 Galimybė pašaliniams asmenims neleistinai įeiti į įstaigą. 

 

2021 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 2021 metų veiklos tikslai:  

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

 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės 

Atsakingi 

vykdytojai 
Laikas Ištekliai Tikslo įgyvendinimo kriterijai 

1. 
Taikyti naujas 

inovatyvias idėjas ir 

Šiuolaikinių IKT priemonių 

įsigijimas ir naudojimas 
Administracija Metų eigoje 

Mokymo 

lėšos 

Pajungtas interaktyvus ekranas. 

Vaikai ugdysis dirbdami 



metodus ugdymo 

procese. 

 

 

ugdomojoje veikloje. su interaktyviu ekranu, 

interaktyviomis grindimis, robotu – 

bite, šviesos stalu  ir kitomis 

technologinėmis 

priemonėmis. 

Projektinės veiklos metodų 

taikymas ugdymo procese, 

atsižvelgiant į veiklos 

uždavinius ir mokytojų 

kompetencijas. 

Administracija, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

pedagogai 

Nuo 2021 m. 

II ketv. 

Žmogiškieji 

resursai 

Projektinės 

lėšos 

Ugdymas bus papildytas projektine 

veikla. 

Į projektinę veiklą įsitrauks visi 

pedagogai. 

Parengtas ir bendruomenėje 

įgyvendintas 1 sveikatą stiprinantis 

projektas. Projektinėje veikloje 

dalyvaus visų grupių vaikai. 

Ugdymo procesą organizuoti 

netradicines erdves, esančias už 

lopšelio - darželio teritorijos. 

Dir. pav. 

ugdymui, 

pedagogai 

Visus metus 
Mokymo 

lėšos 

Ugdomąją veiklą įvairinanti 

netradicinėse erdvėse t. y. pvz. 

muziejuose, dramos teatre, tėvų 

darbovietėse, miesto teritorijoje ir 

pan. 

2. 

Įgyvendinti 2020–2024 

m. sveikatos stiprinimo 

programos „Sveikas 

vaikas – laimingos 

bendruomenės raktas“ 

2021 m. veiklas 

Nuosekliai su ugdymo procesu 

integruoti sveikatos stiprinimo 

programos „Sveikas vaikas – 

laimingos bendruomenės raktas“ 

veiklas į ugdymo(si) procesą ir 

visos bendruomenės veiklą. 

Administracija, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistė, 

programą 

įgyvendinanti 

darbo grupė 

Per visus 

2021m. 

Spec. lėšos, 

2 proc. lėšos, 

rėmėjų  

parama. 

Pagal programą įgyvendinta ne 

mažiau 80 % 2021 m. programos 

veiklų. 

3. 

Įgyvendinti socialinio 

emocinio ugdymo 

programas: „Kimochis“ 

ir „Augame su pasaka“. 

Nuosekliai su ugdymo procesu 

integruoti socialinio - emocinio 

ugdymo programas. 

Koordinuoja 

mokytoja A. 

Jonkienė, 

dir. pav. 

ugdymui V. 

Tamušauskė 

Nuolat 
Žmogiškieji 

resursai 

Visa bendruomenė įsijungs į 

socialinio – emocinio ugdymo 

programas. Geras mikroklimatas 

įstaigoje. 

4. 

Efektyvinti 

ugdomosios veiklos 

turinio plėtrą ir 

veiklos planavimą 

Ugdomąsias veiklas planuoti iš 

vaiko perspektyvos. Kelti 

uždavinius, kurie bus aiškūs ir 

pamatuojami. Ugdomosios veiklos 

Dir. pav. 

ugdymui, 

pedagogai 

Nuolat 
Žmogiškieji 

resursai 

Ne mažiau kaip 90 % pedagogų 

planuos veiklas iš vaiko 

perspektyvos. 

Ne mažiau kaip 80 % pedagogų 



refleksijoje atsispindėtų iškelti 

ugdomosios veiklos uždaviniai. 

kels pamatuojamus 

uždavinius. 

Kurti situacijas patirtiniam vaikų 

ugdymuisi derinant vaiko ir 

mokytojo perspektyvą. 

Pedagogai Nuolat 
Žmogiškieji 

resursai 

Ugdytiniai kasdien patys aktyviai 

veikia, laisvai renkasi priemones, 

veiklą. Mokytojai neprimeta savo 

nuomonės, netrikdo savitos vaikų 

veiklos. 80 proc. mokytojų palaiko 

ir išplėtoja vaikų sumanymus. 

Siekti bendravimo 

kultūros ir tinkamo vaikų 

elgesio. 

Administracija, 

pedagogai 
Nuolat 

Žmogiškieji 

resursai 

Spec. lėšos 

Vaikai tobulins kalbinio etiketo 

normas, taikys elgesio 

taisykles, išsiugdys vaikų 

gebėjimas būti draugišku. 

Įtraukti į ugdymosi procesą 

mokytojų padėjėjas 

Dir. pav. ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, 

pedagogai 

Nuolat 
Žmogiškieji 

resursai 

Mokytojų padėjėjos talkina 

pedagogui ugdomosios veiklos 

metu ir organizuojant vaikų 

laisvalaikį. 

5. 

Ugdyti vaikų 

pilietiškumą 

ir tautiškumą. 

 

 

Ugdytiniai dalyvauja 

įvairiose pilietinėse akcijose, 

projektuose, edukacinėse 

valandėlėse. 

Administracija, 

pedagogai 

Visus 2021 

m. 

Žmogiškieji 

resursai 

Vaikai perims tautos kultūros 

vertybes. Visi vaikai dalyvaus 

įvairiose pilietinėse akcijose, 

projektuose, edukacinėse 

valandėlėse 

6. 

Tirti tėvų nuomonę ir 

atsiliepimus apie  

ugdymo kokybę 

įstaigoje 

Kiekybinė tėvų apklausa „Telšių 

lopšelio-darželio „Berželis“ 

teikiamų paslaugų kokybinis 

vertinimas“. 

Administracija 
2021 m. I 

pusmetis. 

Žmogiškieji 

resursai 

Reprezentatyvi tėvų apklausa, 

apibendrinimas, išvadų pristatymas 

bendruomenei ir panaudojimas, 

rengiant Telšių lopšelio-darželio 

,,Berželis“ veiklos planus. 

 

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

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės 

Atsakingi 

vykdytojai 
Laikas Ištekliai 

Tikslo įgyvendinimo 

kriterijai 

1. 

Plėtoti grupių 

edukacines erdves, 

sudarant saugią 

aplinką. 

Naujų žaislų, ugdymo priemonių 

įsigijimas. 

Edukacinių erdvių išdėstymas 

atsižvelgiant į vaikų 

Administracija, 

pedagogai 

2021 m. I-

IV ketv. 

Mokymo lėšos, 

spec. lėšos 

Nupirkti nauji žaislai, 

priemonės vaikų ugdymui, 

papildyti žaidimo kampeliai. 

Pasikeis grupės interjeras, 



pageidavimus. vaikai jausis laisviau. 

2. 

Papildyti lauko 

aikštelės vaikų fizinį 

aktyvumą 

skatinančiomis 

priemonėmis. 

Naujos smėlio dėžės įsigijimas. 

Tentai smėlio dėžėms. 

Pakeistas smėlis. 

Įrengti ankstyvojo amžiaus 

vaikams aikštelę. 

Nupirkta 1 nauja žaidimų aikštelė 

Dir. pav. ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, 

įstaigos tėvų 

taryba 

2021 m. I-

IV ketv. 

Spec. lėšos 

2 proc. lėšos 

Bus nupirkta nauja smėlio 

dėžė, tentai, aikštelių 

įsigijimas ir įrengimas. 

Bus geresnis vaikų 

užimtumas lauke. 

3. 
Tęsti tyrinėjimo 

erdvių kūrimą. 

Papildyti reikiamomis 

eksperimentams priemonėmis. 
Administracija 

2021 II–IV 

ketv. 

Mokymo lėšos, spec. 

lėšos 

Vaikų eksperimentams  

skirtą erdvė papildyta 

eksperimentams 

reikalingomis priemonėmis 

4. 

Atnaujinti lauko 

edukacines žaliąsias 

erdves. 

Papildyti gėlynus naujomis 

gėlėmis, atnaujinti daržovių, 

vaistažolių ir prieskoninių augalų 

auginimo lysves. 

Direktorė, dir. 

pav. ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, 

įstaigos tėvų 

taryba 

2021 II–IV 

ketv. 

Spec. lėšos 

Žmogiškieji resursai 

Atnaujintos lauko erdvės 

veiksmingiau panaudojamos 

vaikų ugdymui. Vaikai 

tobulina praktinės veiklos 

įgūdžius gamtinei aplinkai 

pažinti ir saugoti. 

5. 

Atnaujinti etninę, 

tautinę heraldiką, 

simbolius. 

Etninės, tautinės simbolikos 

įsigijimas. 
Administracija 

2021 II–IV 

ketv. 
Spec. lėšos Įsigytos vėliavos. 

6. 

Įsigyti įstaigą 

reprezentuojančių ir 

ugdyme naudojamų 

priemonių 

Stiprinti įstaigos tapatumą Administracija Per 2021 m. 
Spec. lėšos, 2 proc. 

lėšos 

Įsigyti marškinėliai 

mažiausiai dviem grupėms 

su įstaigos logotipu 

7 

Modernizuoti 

įstaigos vidaus 

erdves. 

Bendrų vidaus erdvių 

vizualizacija ir dalinis 

atnaujinimas pagal įstaigos 

savitumą. 

Administracija, 

pedagogai, tėvai 

2020 m. II –

IV ketv. 

Spec. lėšos 

Rėmėjai 
Erdvių atnaujinimas 

8. 

Modernizuoti 

įstaigos pastato ir 

lauko erdves. 

Sutvarkyti avarinį B korpuso 

balkoną. 

Telšių rajono 

savivaldybė, 

administracija 

2021 m. 
Telšių rajono 

savivaldybės lėšos 
Sutvarkytas balkonas 

Įrengti dalį naujos tvoros apie 58 

m, kuri ribojasi su šalia esančiu 

pastatu. 

Telšių rajono 

savivaldybė, 

administracija 

2021 m. 
Telšių rajono 

savivaldybės lėšos 
Aptverta tvora 58 m 



 

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. 

Viešinti ir atnaujinti 

informaciją 

internetiniame 

puslapyje, socialiniuose 

tinkluose. 

Internetinio puslapio priežiūra: 

https://ldberzelisdirektor.wixsit

e.com/berzelis 

Skleisti savalaikę ir 

įvairiapusę komunikaciją 

apie numatomus įstaigos 

renginius. 

Administracija, 

pedagogai 
Visus metus 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Internetiniame puslapyje 

pateikta aktuali ir savalaikė 

informacija apie įstaigos 

veiklą. 

 

2.  

Dalintis gerąja patirtimi 

bendruomenėje, rajone, 

šalyje, užsienyje. 

Pedagogams dalintis gerąja 

patirtimi. 
Pedagogai Visus metus Žmogiškieji resursai 

Dalijimasis gerąja patirtimi 

ir refleksija. 

3. 

Pradėti 

bendradarbiavimą 

su Vilniaus dailės 

akademija, 

siekiant pradėti kurti 

suplanuotas koridoriaus 

erdves. 

 

1. Tęsti vidaus erdvių dizaino 

projektą, perteikiant įstaigos 

ugdymo filosofiją ir kultūrą. 

2. Projekto tęstinumui 

suplanuoti biudžetą. 

Administracija Metų eigoje Spec. lėšos 

Parengtas finansinis 

aplinkos kūrimo 

projektas. 

Kuriant/puoselėjant 

edukacines erdves 

atlikta bent 1 dalis 

projekte numatytų 

darbų. 

4. 

Stiprinti 

bendruomeniškumą, 

organizuojant 

kasmetines, 

bendruomenę 

suburiančias šventes. 

1. Organizuoti susirinkimą 

naujai 

pradedantiems įstaigą lankyti 

vaikų tėvams. 

2. Organizuoti 

kasmetines šventes, įtraukiant 

bendruomenę. 

Administracija, 

pedagogai 
Visus metus Spec. lėšos 

Bendradarbiaujant su 

tėvų bendruomene 

organizuotas 1 renginys 

Parengti mėnesiniai renginių 

planas 2021 m. 

Pravesti numatyti plane 

renginiai. 

5. 

Savalaikės švietimo 

pagalbos teikimo 

užtikrinimas lopšelyje- 

darželyje. 

Vaiko gerovės posėdžių 

organizavimas. 

Tėvų švietimas aktualiomis 

temomis. 

Dir. pav. 

ugdymui. 

Vykdytojai – 

VGK 

nuolat Žmogiškieji resursai 

Užtikrintas švietimo 

pagalbos specialistų, 

pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

https://ldberzelisdirektor.wixsite.com/berzelis
https://ldberzelisdirektor.wixsite.com/berzelis


 Pagalbos pedagogams teikimas 

apie vaikų individualaus 

pagalbos plano (IPP) sudarymą 

ir vykdymą. 

Įstaigos tinklapyje, el. 

dienyne „Mūsų darželis“,   

facebook platformoje, bei 

uždarose  mesengerio 

grupėse dalijimąsi 

informacija apie seminarus 

tėvams pedagoginėmis ir 

psichologinėmis temomis. 

Plėtoti tikslingą tėvų švietimą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Metų eigoje 
Žmogiškieji resursai 

Socialiniai partneriai 

Veiklose dalyvauja ne 

mažiau 50 proc. tėvų. 

6. 

Pedagogams tobulinti 

kvalifikaciją emocinio-

socialinio raštingumo, 

IKT, darbo su tėvais, 

projektų rengimo, spec. 

poreikių vaikų ugdymo, 

užsienio kalbos 

mokėjimo srityse. 

Pedagogams tobulinti 

kvalifikaciją pagal numatytas 

veiklos sritis 

Pedagogai 2021 m. 

Mokymo lėšos, 

socialinių partnerių 

investicijos 

Visi pedagogai dalyvauja 

bent vienoje kvalifikacijos 

tobulinimo veikloje. 

7. 

Aptarnaujančiam  

personalui tobulinti 

kvalifikaciją emocinio-

socialinio raštingumo, 

streso valdymo, 

šiuolaikinio vaiko 

pažinimo srityse. 

Mokytojų padėjėjams tobulinti 

kvalifikaciją pagal numatytas 

veiklos sritis 

Auklėtojų 

padėjėjai 
2021 m. 

Savivaldybės lėšos, 

2 proc. lėšos 

Mokytojų padėjėjai 

dalyvauja bent vienoje 

kvalifikacijos tobulinimo 

veikloje. 

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 

2021-03-23 raštu ŠV1-19 


