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TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 

2019 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 

2017 117 0 

2018 117 0 

2019 116 -1 

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

1.2.2. Mokyklos vadovai, jų kvalifikacija: 

mokyklos direktorius – 1 etatas; 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 0,5 etato (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.); Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaičius, 

fiksuojant spalio 1 d. duomenimis: 



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 

Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) 

kvalifikaciją 

14 

Ekspertai  0 

Metodininkai  5 

Vyresnieji mokytojai 8 

Mokytojai  1 

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

1.3. Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2019 m. (parašyta programų, gautas finansavimas (Eur)  ar kitokia parama): 

1.3.1. Sveikatos stiprinimo projektas ,,Kalbės tyla – gerės vaikų sveikata“ – 500 Eur; 

1.3.2. Sveikatos stiprinimo projektas ,,Kas slepiasi sveikatos skrynelėje?“– 700 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 116500,00 116800,00 116800,00 100 

1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo priemonėms 1300,00 2185,12 2185,12 100 

Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso 

13 1 14 



1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai 

tobulinti 

800,00 776,60 776,60 100 

1.3. Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam 

orientavimui 

400,00 300,00 300,00 100 

1.4. IKT diegti ir naudoti 1900,00 1200,00 1200,00 100 

2. Vienam mokiniui tenka MK lėšų   1045,36  

 

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 208400,00 231600,00 231485,19 100 

1.1. Iš jų darbo užmokesčiui 169200,00 192600,00 192600,00 100 

 

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 4707,11 Eur Paslaugoms ir 

 prekėms 372,61 Eur 

Transportui 242,00 Eur 

Materialiojo ir nematerialiojo 

turto nuomos išlaidos250,00 Eur 

Kvalifikacijos kėlimo 

išlaidos210,00Eur. 

2. Spec. lėšos 44600,00 Eur Maitinimui  36300,00 Eur 

Aprangai ir 

 patalynei 480,00 Eur 

Einamajam remontui 518,21 Eur 



Komunaliniams 

patarnavimams(šildymui)1100,00 

Eur 

informacinėms 

technologijoms35,58Eur. 

Prekėms ir paslaugoms 5948,82 

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. 

Kokybiškas ugdymas – geresni mokinių pasiekimai. 

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

bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą. Dėmesys skiriamas vaikų veiklos diferencijavimui, individualizavimui, darbui su ypatingų (specialiųjų) 

poreikių turinčiais vaikais. Siekiant kokybiško įvairių gebėjimų vaikų ugdymo(si) didelis privalumas tai, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje 0,25 etato 

pradėjo dirbti specialusis pedagogas. Reguliariai du kartus per mokslo metus vykstantis vaikų pasiekimų vertinimas iliustruoja įstaigoje ugdomų vaikų 

daromą pažangą. Ypač akivaizdžiai ugdymo kokybė pasirodo priešmokykliniame amžiuje, kuomet tik šešerių metų įstaigą pradėję lankyti vaikai per 

vienerius metus parodo stiprią pažangą ir tinkamai pasirengia mokyklai (Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos, ,,Atžalyno“, ,,Germanto“ progimnazijų 

pradinių klasių mokytojų geri atsiliepimai apie Telšių l/d ,,Berželis“ vaikų pa(si)rengimą mokyklai).  



Ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybę parodo ir jų gebėjimas socializuotis bei tinkamai elgtis kitose aplinkose (ekskursijų, 

edukacinių programų, parodų ir kt. renginių metu); pastaraisiais metais stebimas įstaigos vaikų socialinių įgūdžių (susikaupimo, kantrybės, tylos, 

susidomėjimo išlaikymo) sustiprėjimas.   

Kokybišką ugdymą užtikrinti padeda ir atitinkamos pastaraisiais metais sukurtos įstaigos erdvės: lauko ir vidaus edukacinės klasės, kūrybinė laboratorija, 

sporto salė.   

Mokyklos pažanga savitumo link. 

Pastaraisiais metais Telšių l/d  ,,Berželis“ bendruomenės nuosekliai išgryninta Sveiko, tyrinėjančio, pozityvaus, savo tapatumą /asmeninį, telšiškio, 

žemaičio, lietuvio, europiečio/ suvokiančio vaiko kryptis teikia įstaigai savitumą bei išskirtinumą aplinkos švietimo įstaigų kontekste. 2019-ais (ketvirtaisiais 

šios krypties pasirinkimo) metais pradėjo matytis kokybiniai pokyčiai: sukaupta tikslingų ugdymo(si) priemonių bazė; tėvai vis dažniau siūlo įgyvendinti 

savo idėjas, vieną kartą per mėnesį su vaikais dalyvauja pedagogų siūlomose projektinėse veiklose; pedagogai vis tikslingiau tobulina kvalifikaciją, labiau 

veikia pasidalintos lyderystės principu (įgyvendina autorinius projektus, vykdo gerosios patirties sklaidą).  

Svarbią pridėtinę vertę užtikrinant įstaigos pažangą savitumo link teikia Telšių l/d ,,Berželis“ šalyje pripažinimas sveikatą stiprinančia mokykla (2019 m. 

gruodžio 10 d.). Jau 2019 m. pabaigoje įstaigą pasiekė pasiūlymai įsitraukti į šalyje vykdomus sveikatą stiprinančius projektus, taip pat gautos bendrų veiklų 

gairės, kuriomis kviečiamos vadovautis visos šalies sveikatą stiprinančios mokyklos.  

Gerąja patirtimi, išryškinant įstaigos savitumą, nuolat dalinamasi savoje bendruomenėje, rajono švietimo bendruomenėje, rajono bei šalies visuomenės 

informavimo priemonėse.         

Dėmesys socialiniam emociniam ugdymui, kuriant gerą mokyklą. 

Siekdama užtikrinti nuoseklų ir efektyvų vaikų socialinį emocinį ugdymą(si), Telšių lopšelio-darželio bendruomenė trečius 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. Vis tik ypatingas dėmesys Telšių l/d ,,Berželis“ 

bendruomenės vaikų ugdyme skiriamas socialiniam emociniam ugdymui, todėl, kaip numatyta įstaigos veiklos plane, visose grupėse steigiami specialūs 

emocijų kampeliai, o nuo  2019 m. rugsėjo pradžios trijose grupėse startavo socialinio emocinio intelekto ugdymo programa Kimochis, jose įrengtos ir 

emocinio ugdymo(si) erdvės su Kimochi medžiais.  

Telšių l/d ,,Berželis“ vizijoje numatytas laimingo vaiko ugdymas(is), tai užtikrinant labai svarbu, kad ir ugdytojas būtų kuo laimingesnis, motyvuotas, 

pozityvus. Laimingo vaiko ir laimingo ugdytojo santykiui stiprinti Telšių l/d ,,Berželis“ vadovo skiriamas ypatingas dėmesys,  šiam tikslui įgyvendinti 

pastaraisiais metais kolegialiai išgrynintos konkrečios priemonės: pedagogų spec. pertraukos, simboliški asmeninių jubiliejų paminėjimai, darbo sukakčių 



pažymėjimas, profesinių ir kalendorinių švenčių paminėjimai, eglutė darbuotojų vaikams, aptarnaujančio personalo diena, bendr i visam kolektyvui skirti 

kvalifikacijos tobulinimo seminarai, tradicinė bendruomenės padėkos diena, strateginiame ir veiklos planuose numatyta pasidalintos lyderystės priemonė. 

Pastaruosius dvejus metus stebimas žymiai mažesnis darbuotojų ir vaikų sergamumas. Didėjantis tiek darbuotojų, tiek tėvų asmeninių iniciatyvų skaičius 

rodo kokybinį bendruomenės mikroklimato pokytį ir pozityvią pažangą.  

Neformaliojo ugdymo veiklos kokybės skatinimas. 

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.   

Apibendrinant atkreiptinas dėmesys į tai, kad 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. 2019 m. kartu su kitomis ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiomis švietimo įstaigomis 

įgyvendintas Žemaitijos metams skirtas projektas ,,Žemaitėjė brongi – mas tāva vakā“, kuris Telšių rajono savivaldybės puikiai įvertintas iniciatyvų 

konkurse ,,Aš – žemaitis“. 

 

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 atsižvelgta į bendruomenės vaikų tėvų, socialinių partnerių 

pasiūlymus, pedagogų anketinės apklausos bei visų darbuotojų anketinės apklausos dėl siūlymų į 2019–2021 m. strateginį planą įtraukti spręstinus dalykus, 

išvadas. Tiek įstaigos 2019–2021 m. strateginis, tiek 2019 m. veiklos planai atsakingai rengti direktoriaus įsakymu sudarytoje darbo grupėje ir tiek 

pedagogams, tiek visai bendruomenei pristatyti ne tik administracijos, o visų juos kūrusios grupės narių, tai svarbus žingsnis kokybiškos pasidalintosios 

lyderystės link. 

  

2019 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Mokyklos 2019 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. 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  

Parengta programa; 

Telšių lopšelis-darželis 

,,Berželis“ pripažintas 

sveikatą stiprinančia 

mokykla ir įgyvendina 

programos veiklas 

Įgyvendinta 

Nacionalinio sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo ir 

aktyvių mokyklų veiklos 

koordinavimo komisijos 2019 m. 

gruodžio 10 d. ataskaita;  

Pažymėjimas iki 2024 m. 

gruodžio 10 d. Nr. SM-642. 

2. Aktyviai dalyvauti 

rajono, šalies 

sveikos gyvensenos 

projektuose, 

renginiuose, 

olimpiadose, 

akcijose, 

konkursuose. 

2.1. Organizuoti ,,Lietuvos 

mažųjų žaidynių“ I ir II etapus 

Suorganizuoti ,,Lietuvos 

mažųjų žaidynių“ I ir II 

etapai 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

2.2. Organizuoti sveikatą 

stiprinančius renginius, projektus  

Sveikatą stiprinantys 

renginiai pagal įstaigos 

mėnesinius planus 

Įgyvendinta 

Per 10 sveikatą stiprinančių 

renginių vaikams ir/ar visai 

bendruomenei, 2 finansavimą 

gavę sveikatos stiprinimo 

projektai  

2.3. Darbuotojams įsijungti į 

konkursą ,,Didlē sveikiausi 

parvėsa rajuona 2019" 

Telšių lopšelio-darželio 

,,Berželis“ komandos 

dalyvavimas konkurse 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

3. Sistemingai 

naudoti(s) įrengta 

kūrybine 

laboratorija ir jos 

3.1. Pradėti naudoti(s) kūrybine 

laboratorija 

Naudoja(si) visos grupės ir 

neformaliojo ugdymo 

būrelių dalyviai   

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 



priemonėmis. 

4. Įgyvendinti 

emocinio-socialinio 

ugdymo(si) 

programas. 

4.1. Praktiškai išbandyti Kimochis 

programą 

Įsigyta programa,  

priemonės ir vienoje grupėje 

išbandyta 

Įgyvendinta  

Kimochis programa 

įgyvendinama 3 grupėse 

4.2. Tęsti susiliejančio ugdymo 

projektą ,,Augame su pasaka“ 

Visa bendruomenė 

įsijungusi į projektą 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

  4.3. Įkurti emocines erdves 

grupėse 

Visose grupėse įkurtos 

emocinės erdvės 

Įgyvendinta 

3 grupėse emocinės erdvės su 

Kimochis medžiais, kitose – 

emocijų kampeliai 

5. Atnaujinti etninę, 

tautinę heraldiką, 

simbolius. 

5.1. Įsigyti etninės, tautinės 

simbolikos 

Grupės aprūpintos tautine 

heraldika ir etnine simbolika 

Iš dalies 

Priemonės įgyvendinimas bus 

tęsiamas 2020 m.   

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  

Ne mažiau 2/3 

bendruomenės dalyvauja 

veiklose 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

 

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. Kūrybinės laboratorijos 

įrengimas 

Įrengta ir praktiškai 

naudojama kūrybinė 

laboratorija 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

2.2. Refleksijų erdvės įrengimas Įrengta Refleksijų erdvė Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

2.3. Bendrų vidaus erdvių 

vizualizacija ir dalinis 

atnaujinimas pagal įstaigos 

savitumą 

Erdvių atnaujinimas Iš dalies 

Priemonės įgyvendinimas bus 

tęsiamas 2020 m.   

 

3. Modernizuoti 

įstaigos pastato ir 

lauko erdves. 

3.1. Apšiltinti galinę lauko sieną  

 

 

Apšiltinta galinė lauko siena Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

3.2. Sutvarkyti įvažiavimą į 

įstaigos kiemą 

Sutvarkytas įvažiavimas į 

įstaigos kiemą 

Neįgyvendinta 

Tvarkymo darbai numatyti 

Steigėjo planuose  

3.3. Įrengti naują vaikų lauko 

žaidimų aikštelę 

Įrengta nauja vaikų lauko 

žaidimų  aikštelė  

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

4.  Pedagogams 

tobulinti 

kvalifikaciją 

emocinio-socialinio 

raštingumo, IKT, 

4.1. Pedagogams tobulinti 

kvalifikaciją pagal numatytas 

veiklos sritis 

Visi pedagogai dalyvauja 

bent vienoje kvalifikacijos 

tobulinimo veikloje 

Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 



darbo su tėvais, 

projektų rengimo, 

spec. poreikių vaikų 

ugdymo, užsienio 

kalbos mokėjimo 

srityse 

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 2019 m. 

rugpjūčio 30 d. ,,Komanda 

ugdymosi procese: nuo 

asmeninės iki pasidalintos 

lyderystės“  

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 ir 

žinių įvertinimas 

Įgyvendinta 

2019 m. sausio mėn. Pirmos 

pagalbos mokymai 

darbuotojams; 



2019 m. gegužės mėn. Psichinės 

ir fizinės sveikatos stiprinimo 

mokymai darbuotojams (dveji 

mokymai);  

 2019 m. lapkričio mėn. 

Priešgaisrinės ir civilinės saugos 

mokymai darbuotojams. 

 

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. Priimti 

bendruomenėje 

vieningus 

susitarimus, 

stiprinančius 

pozityvią 

komunikaciją 

1.1. Išgryninti ir priimti bendrus 

susitarimus dėl pozityvaus ir 

konstruktyvaus bendruomenės 

narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo   

Priimti susitarimai ir jų 

laikymasis kasdienoje 

Įgyvendinta 

siekiant stiprinti pozityvią 

bendruomenės komunikaciją bei 

konstruktyvų dialogą, priimta 10 

bendrų susitarimų, kuriems 

pritarta Darželio taryboje ir 

visuotiniame darbuotojų 

susirinkime  

2. Įsigyti įstaigą 

reprezentuojančių 

priemonių 

2.1. Įsigyti priemonių su įstaigos 

atributika 

Įsigytos priemonės Įgyvendinta 

Pagal numatytus rodiklius 

3. Dalintis gerąja 

patirtimi 

bendruomenėje, 

3.1. Pedagogams dalintis gerąja 

patirtimi 

Įsijungusių į pasidalinimą 

gerąja patirtimi pedagogų 

Įgyvendinta 



rajone, šalyje, 

užsienyje 

skaičius ir refleksija 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 

2019 m. pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su 

VšĮ ,,Aukštaitijos krepšinio 

mokykla“, ,,Robotikos 

akademija“, VšĮ meninės 

tekstilės dirbtuvėmis ,,Arasai“. 

 

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

metus Telšių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ be planinių priešgaisrinių techninių ir kt. patikrinimų, atliktas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo 

inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių skyriaus patikrinimas, Vidaus auditas (atliekamas Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus), finansinis ir teisėtumo auditas (2018 m.),  Telšių rajono savivaldybės administracijos kalbos 

tvarkytojos patikra (2018 m.), kurių metu įstaigos veikla įvertinta teigiamai.  

2019 m. įvykdyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamento kontrolė, kurios metu įvertinta, kad įstaiga atitinka reikalavimus; 

Vaikų žaidimų aikštelių metinė kontrolė ir nustatyta, kad jos atitinka keliamus reikalavimus. 2019 m. spalio mėn. Evakuacijos pratybos, kurias stebėjo 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Telšių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai, įvertinę evakuaciją labai gerai. 

Nuo 2017 m. gegužės 24 d. iki 2020 m. lapkričio 22 d. Telšių l/d ,,Berželis“ kaip atsakovas dalyvavo Telšių apylinkės teisme nagrinėtoje Civilinėje byloje 

Nr. 2-7-1037/2019. Įstaigos vadovės parengti teisės aktai, argumentuotas atstovavimas įstaigai leido užtikrinti, kad Telšių rajono savivaldybė nepatirtų jokių 

papildomų finansinių išlaidų, o priimti vadybiniai sprendimai pagerino bendruomenės mikroklimatą, sustiprino vaikų ir visos bendruomenės saugumą.   



3. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių): 

 

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

vieno logopedo etato; 

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

bei įsigyti naujų įrengimų);  

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

pravažiavimo į įstaigą kelio užstatymo; 

 avarinės būklės prie B korpuso esantis balkonas; 

 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.  

 

_______________________________________________ 


