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TELŠIŲ LOPŠELIS – DARŢELIS „EGLUTĖ " MOKYKLOS 2017 METŲ VEIKLOS 

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 m. 223 - 8 

2016 m. 231 -2 

2015 m. 233 -10 

 

1.2.Darbuotojai:  

1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 49 

1.2.2. Mokyklos vadovai, jų kvalifikacija: 

mokyklos direktorius – II vadybinė kategorija, 1 etatas  

direktoriaus pavaduotojas ugdymui – II vadybinė kategorija, 1 etatas;  

       1.2.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaičius, fiksuojant spalio 1 d. 

duomenimis: 

 

Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso 

26 1 27 

              

              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 

27 

Turi pedagogo kvalifikaciją 27 

Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) 

kvalifikaciją 

25 

Ekspertai  0 

Metodininkai  7 

Vyresnieji mokytojai 18 

Mokytojai  2 



 

              1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 20 

 

1.3.Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2016 m. (parašyta programų, 

gautas finansavimas (Eur)  ar kitokia parama): 

 

1.4.Mokinio krepšelio (MK) lėšos ir jų panaudojimas: 

Eil. 

Nr. 

Reikmės  Gauta 

sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota gruodţio 

31 d. 

Eur. Proc. 

1. Iš viso MK lėšų 189700 205700 205700 100 

1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo priemonėms 5200 6600 6572 99,5 

1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai 

tobulinti 

1800 1100 1117,20 100 

1.3. Mokinių paţintinei veiklai ir profesiniam 

orientavimui 

900 500 563,96 100 

1.4. IKT diegti ir naudoti 600 300 246,84 82 

2. Vienam mokiniui tenka MK lėšų 850    

 

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

Eil. 

Nr. 

Reikmės  Gauta 

sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota gruodţio 

31 d. 

Eur. Proc. 

1. Iš viso SB lėšų 269300 260700 260700 100 

1.1. Iš jų darbo uţmokesčiui 164900 164000 164000 100 

 

1.6. Gautas 2016 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudţeto) 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 1923,96 Prekės-1032,13 

Paslaugos-200,00 

Ilgalaikis-1769,26 

Ryšiai-100 

2. Parama UAB‘‘ Čia Market‘‘ 500,00 Įruoštas futbolo 

aikštynas 

3. Parama UAB „Sidonas ir ko“ 400,00 Futbolo aikštyno 

tvorelė 

4. Projektai „Fizinio aktyvumo fiesta“ 600,00 Kūno kultūros 

priemonės grupėms ir 

salei. 

5. Projektas „Daugiau judėsi-graţiau kalbėsi“ 300,00 Organizuota šeimos 

šventė, sportinės 

estafetės. 

 

1.7. Direktoriaus nuoţiūra pateikiama informacija 



1,400 eurų iš SB darbo uţmokesčiui skirtų lėšų perkelta į ilgalaikį turtą ir nupirktas  

kopijavimo įrenginys ir kompiuteris. 

Suremontuotos 2 grupių virtuvėlės, pakeisti virtuvėlių baldai, santechninė įranga. 

 

2. Veiklos tikslų ir uţdavinių įgyvendinimas 

Tikslas –  pasitelkiant lyderystę, bendradarbiavimą, savitarpio supratimą, kurti tvarią, 

pasirengusią priimti naujoves mokyklos bendruomenę. 

Uţdavinys – Taikyti šiuolaikines informacines, komunikacines ugdymo technologijas, 

inovacijas, ugdymo kokybei gerinti. 

           Pasiekti rezultatai: 

            Gerinant ugdymo procesą, taikant inovatyvius ugdymo metodus, kokybiškam ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimui 2017 m. pradėjome naudoti elektroninį 

dienyną. Dienyne planuojame ugdomąją veiklą atsiţvelgdami į individualius vaikų poreikius, 

ţymime kasdienį vaikų lankomumą, ugdytinių paţangą ir pasiekimus. Sutvarkyti tėvų prisijungimo 

kodai. Tėvams suteikta galimybė matyti vaikų lankomumą, vaikų dokumentus, vaikų padarytą 

paţangą. Mokytojų tarybos posėdţiuose, analizavome dėl elektroninio dienyno pildymo, naudojimo 

iškylančias problemas. 

             Visi įstaigos pedagogai lankė kompiuterinio raštingumo kursus, įstaigoje vyko seminaras, 

kurio metu buvo mokoma dirbti su elektroniniu dienynu. Pedagogai tobulino savo kompetencijas, 

todėl pasiekta paţanga dirbant su elektroniniu dienynu dţiugina ir skatina tobulėti, ieškoti naujų 

priemonių ir galimybių įtraukti tėvus aktyviau domėtis vaikų pasiekimais, padaryta paţanga. 

Sieksime didesnio tėvų domėjimosi elektroninio dienyno suteiktomis galimybėmis. 

             Norint sėkmingai įgyvendinti išsikeltą uţdavinį yra būtinos informacinės priemonės. Visose 

grupėse, salėje ir  visuose kabinetuose nupirkome nešiojamus kompiuterius, įvedėme internetinį 

ryšį. Įsigijome interaktyvią lentą, kurios pagalba plėtojamas vaikų kūrybiškumas, suteikiama 

galimybė atlikti praktines uţduotis. Salėje įruoštas stacionarus ekranas, naujas projektorius.    

             Visi pedagogai jautė atsakomybę uţ ugdymo proceso kokybę, atsiţvelgiant į vaikų amţių, 

poreikius, gebėjimus, naudojo įvairius ugdymo metodus, pačios gamino ugdymo priemones. Kad 

priemonės būtų estetiškos, funkcionalios, ilgaamţės nupirkome laminavimo įrenginį. 

            Atsiţvelgdami į smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, 

ikimokyklinio ugdymo programą „Metų karuselė“ papildėme Vaikų patyčių ir smurto prevencijos 

programa. 

           Nuo 2005 m. įstaiga yra  tarptautinės prevencinės socialinių įgūdţių programos ,,Zipio 

draugai“ metodinis centras. Į „Zipio draugų“ seminarus atvyksta pedagogai iš aplinkinių rajonų ir 

mūsų įstaigos. Dalyvavimas programoje padeda vaikams įveikti sunkumus, bendrauti su 

bendraamţiais, spęsti iškilusias bendravimo problemas.  

          Pedagogai, dalyvaudami respublikiniuose mokymuose, rajoniniuose seminaruose, darţelio 

metodiniuose pasitarimuose, rengdami atviras veiklas, pastoviai tobulina savo profesinius 

gebėjimus.  

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų.  Numatyti uţdaviniai 

įgyvendinti.  

           Uţdavinys -  Tobulinti pedagogų profesinę kompetenciją, komandinio darbo ir lyderystės 

gebėjimus ir sudaryti sąlygas vaikų bei tėvų dalyvavimui organizuojant ugdymo(si) procesą: 

projektus, veiklas netradicinėse aplinkose, išvykas, ekskursijas.          



  Pasiekti rezultatai: 

            Darţelyje skatinama ugdytis lyderystės gebėjimus. Pedagogams suteikiama laisvė rodyti 

iniciatyvą, prisiimti atsakomybę uţ sprendimus ir jų įgyvendinimą. Įgyvendinant metinio veiklos 

plano tikslus ir uţdavinius pedagogai dirbo kūrybinėse komandose. 2017 metais vyko nuoseklus, 

sistemingas bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima. 

           Vaikų tėvai aktyviai prisidėjo prie aktyvios darţelio bendruomenės kūrimo. Padėjo 

įvairiapusiškai – nuo kasdienių darbų, idėjų iki veiklų organizavimo vaikams.  Įgyvendintos tėvų 

iniciatyvos organizuojant šeimos šventę kartu su prelatu J. Šiuriu, tėveliai kartu su vaikais ţaidė 

futbolą  aikštyno atidarymo šventėje. Futbolo aikštynas įruoštas artimai bendradarbiaujant su 

futbolo federacija ir vaikų tėveliais.  

            Šilti pedagogų ir tėvų santykiai padeda vaikų ugdymui, suteikia pasitikėjimą ir vaikams ir 

tėvams. „Nykštukų“ grupės pedagogės organizavo tėvų ir vaikų uţsiėmimą, kurio metu gamino 

muzikos instrumentų iš antrinių ţaliavų ir paruošė muzikinę programą. Priešmokyklinės grupės 

vedė sportinių estafečių šventę kartu su tėveliais. 

            Apie darbą su tėvais visuomenė buvo informuojama lopšelio - darţelio internetinėje 

svetainėje, rajono ţiniasklaidoje ir internetiniame portale www.ikimokyklinis.lt. Keletas įstaigos 

grupių bendravo ir bendrauja uţdarose savo facebook grupėse, kur tėvams pateikiama įvairi 

informacija apie vaiko ugdymo(si), sveikatos stiprinimo priemones ir kt.; pristatomos ugdytinių 

veiklų nuotraukos, video įrašai ir pan. Tėvai aktyviai įsijungė į savanoriavimą: organizavo veiklas, 

ekskursijas, lydėjo vaikus ir padėjo pedagogams išvykų metu.  

            Visa bendruomenė aktyviai dalyvavo Telšių rajono savivaldybės organizuotame renginyje 

„Bijūnizacija 2017“. Įstaiga apdovanota Telšių rajono Mero padėkos raštu. Auklėtoja D. 

Zaveckienė dalyvavo Telšių kultūros centro organizuotame projekte „Baltosios uţuolaidėlės mano 

miestui“. Papuošė miesto pastatus ir buvo apdovanota padėkos raštu.  

           Įstaigos darbuotojai dalyvavo Telšių rajono visuomenės sveikatos biuro organizuotame 

konkurse „Didele sveikiausi par vėsa rajuona 2017“. Buvome apdovanoti nominacijoje „Šioje  

įstaigoje yra rūpinamasi darbuotojų sveikata“. 

           Tėvai, mokytojai, socialiniai partneriai, administracija glaudţiai bendradarbiaudami 

prisideda organizuojant renginius, kuriant ugdomąsias erdves. Bendradarbiaujame su „Ateities“ 

progimnazijos pradinių klasių pedagogais, K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų  skyriumi, 

kitomis rajono ir respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis. „Ţvirbliukų“ grupė lankė ir parodė 

koncertinę programą Telšių senelių globos namuose. Įstaigos pedagogės dalyvavo tarptautiniame 

projekte „Draugystės pynė“, kurį organizavo Klaipėdos Martyno Maţvydo progimnazija. Logopedė 

dalyvavo tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje Šiauliuose ir skaitė pranešimą „Ankstyvojo 

amţiaus vaikų ugdymas netradicinėse erdvėse“, būrys pedagogių dalyvavo respublikinėje parodoje 

„Projektų mugė“ Klaipėdoje ir pristatė savo projektus, priešmokyklinio ugdymo pedagogė O. 

Sidaravičiūtė skaitė pranešimą Maţeikiuose „Projektinio metodo taikymas priešmokyklinio ugdymo 

grupėje“. Auklėtoja I. Rupšienė Plungėje respublikinėje konferencijoje skaitė pranešimą „Mes iš 

pasakų atklydę“. 

            Auklėtoja J. Nagienė įstaigoje organizavo metodinę dieną rajono ikimokyklinių įstaigų 

pedagogėms „Išskleiskime kūrybai sparnus“. Auklėtoja tapo Telšių švietimo centro organizuoto 

„Sėkmės istorijos“ konkurso nominante.     

            Organizavome priešmokyklinių, ankstyvojo amţiaus grupių tėvų susirinkimus, kuriuose 

dalyvavo gydytojai,  „Ateities“ progimnazijos pedagogai, PPT logopedė, tėveliai. 



            Lopšelis - darţelis dalyvavo socialiniame projekte „Lietuvos geriausio darţelio rinkimai“. 

Buvome apdovanoti I vietos diplomu.  

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. Visi numatyti uţdaviniai 

įgyvendinti.  

 

          Uţdavinys -  Ugdyti vaikų gimtosios kalbos gebėjimus, sudarant sąlygas perimti liaudies 

tradicijas, kaupti etnokultūrinę patirtį. 

           Pasiekti rezultatai: 

           Kryptingai įgyvendinant įstaigos savitumą ir visavertį vaikų  ugdymą, siekiant sudaryti 

optimalias vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo plėtotei įstaigos ugdytiniai, padedami kūrybingų 

pedagogų dalyvavo įstaigos, rajono, respublikos ir tarptautiniuose projektuose, konkursuose, 

parodose: „Lietuva – tai tėvelių namai“ (specialus prizas), „Iš močiutės skrynios“ (I ir II vietos), 

„Papuoškim Velykų medį“ (diplomas), „Ugnis draugas, ugnis priešas“ (padėkos raštas).  

           Įstaigoje vykdytas tarptautinis projektas eTwining „Mokymasis pasitelkus meną“. Projektas 

apdovanotas Europos kokybės ţenkleliu uţ puikų projekto įgyvendinimą. 

           Įgyvendinant uţdavinį buvo daug dėmesio skiriama gimtosios kalbos ugdymui. Pedagogės 

pagamino priemones, kurios dalyvavo rajoninėje švietimo centro organizuotoje  parodoje „Raidelių 

mugė“. Visa įstaigos bendruomenė įsitraukė į respublikinio projekto „Ţaidimai moko“ veiklą. Buvo 

filmuojamos, fotografuojamos ugdomosios veiklos ir vyko gerosios darbo patirties sklaida 

respublikinėse konferencijose Šiauliuose, Klaipėdoje, Kuršėnuose.  

             Skiepijant meilę gimtai kalbai, išlaikant tautos tradicijų lopšelis – darţelis prisijungė prie 

Telšių rajono savivaldybės organizuojamų kalbos dienų renginių. Įstaigos ugdytiniai dalyvavo 

rajoniniame „Uţgavėnių personaţų kaukių“ konkurse (I vietos diplomas). „Ţvirbliukų“ grupės 

ugdytinė dalyvavo respublikiniame konkurse „Papasakuok mon, kas ta Lietuva...“ 

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. Numatytas uţdavinys 

įgyvendintas  iš dalies. Kitų metų plane numatėme toliau kaupti etnokultūros patirtį.  

          

    3. Kontroliuojančių institucijų ar išorės audito tarnybos atlikti patikrinimai (išvadų 

apibendrinimas ir įvykdytos priemonės) 

2017-09-29 vyko Telšių rajono savivaldybės administracijos  Aplinkos ir civilinės saugos 

poskyrio specialistės, priešgaisrinės saugos tarnybos specialistas patikra – pratybos Telšių lopšelio-

darţelio ,,Eglutė““ civilinės, priešgaisrinės saugos būklės patikrinimas. Išvada: Civilinės saugos 

būklė vertinama gerai; ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir vykdoma 

civilinės saugos veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.  

Nuo 2017-03-01 iki 2017-05-10 vyko Telšių rajono savivaldybės administracijos 

centralizuoto audito skyriaus auditas. Audito tikslas – įvertinti Lopšelio – darţelio „Eglutė“ veiklos 

organizavimo procesus, siekiant nustatyti jų atitikimą šiuo metu galiojantiems teisės aktams. 

Išvados: Telšių lopšelio – darţelio „Eglutė“ vidaus kontrolės sistema sukurta taip, kad 

uţtikrintų pagrindinius jai keliamus tikslus. Tačiau audito metu nustatyti vidaus kontrolės trūkumai  

įstaigos organizavimo srityse rodo, kad vidaus kontrolės sistema ne visose srityse veikia patikimai, 

todėl ji vertinama gerai. 

2017-05-29 lopšelio – darţelio „Eglutė“ direktoriaus įsakymu Nr. V1-14 patvirtintas 

rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių planas.   



2017-06-29 vyko ţaidimų aikštelių aplinkos, įrangos ir dangos patikra. Patikrą vykdė 

kontrolės įstaiga „INSPECTUM“. 

Rekomendacijos: nuolat stebėti įrangos būklę, imtis prevencinių veiksmų įrangos saugumui 

uţtikrinti. Imtis racionalių neatitikčių šalinimo priemonių. 

Dali pasenusių įrenginių pašalinta. 2017-09-11 apie iškilusias problemas informuotas 

steigėjas. 

4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių) 

 

 Daugėja vaikų su specialiaisiais poreikiais, tačiau įstaigoje neteikiama psichologo pagalba, reti 

spec. pedagogo vizitai. 

Lopšelio – darţelio pastatui būtina renovacija. Fizinė pastato būklė neatitinka šiuolaikinės 

švietimo įstaigos reikalavimų 2017-10-10 informuotas steigėjas raštas Nr. V4-54. 

Būtina remontuoti grupių prausyklas ir tualetus. 2017-09-12 informuotas steigėjas raštas Nr. 

V4-47.  

Įstaigos teritoriją juosianti tvora negarantuoja vaikų saugumo ir neatitinka higienos reikalavimų.  

      

 

      

                                                                                                
                                                                                                

 


