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TELŠIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Bendra informacija. 

1.1. Mokiniai (mokinių skaičius, fiksuojant kasmet rugsėjo 1 d. duomenimis, 

skaičiaus pokytis per pastaruosius 3 m.): 

Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“: 

 

Metai Rugsėjo 1 d. Mokinių skaičiaus pokytis 

2021 m. 282 +5 

2020 m. 277 +52 (prijungtas Rainių skyrius) 

2019 m. 225  

          Per metus vaikų skaičius padidėjo 5 vaikais. Maksimalus vietų skaičius įstaigoje ir skyriuje kartu 

yra 285 ir mokslo metų eigoje visos vietos būna užimtos. 2021 m. padaugėjo vaikų, kurie su tėvais grįžo 

iš užsienio. Šiuo metu įstaigą lanko 285 vaikai.  Telšių lopšelį-darželį „Eglutė“ ir Rainių skyrių lanko 18 

vaikų, turinčių specialiųjų poreikių. Specialiųjų poreikių vaikų padidėjo 2 vaikais. Mokykloje dirba 

daugiau pagalbos specialistų: mokytojo padėjėjas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, todėl 

galime teikti kokybiškesnes ugdymo paslaugas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.  

1.2. Darbuotojai:  

1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 63 

1.2.2. Mokyklos vadovai: 

Direktorius - 1 etatas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1 etatas; direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir 

bendriesiems klausimams – 1,25 etato. 

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

 

Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso 

33 2 35 

              

            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 

35 

Turi pedagogo kvalifikaciją 35 



Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) 

kvalifikaciją 

35 

Ekspertai  0 

Metodininkai  8 

Vyresnieji mokytojai 22 

Mokytojai  5 

              

            1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 26 darbuotojas,  25,86 etatų 

1.3. Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2021 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 gruodžio 31 d. 

1. Iš viso MK lėšų 109700  449500  100 proc. 

 

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

 

Eil. 

Nr. 

Reikmės  Gauta sausio 1 d. Patikslintas 

planas 

Panaudota gruodžio 31 d. 

Proc. 

1. Iš viso SB lėšų 109000 499600 100 proc. 

 

1.6. Gautas 2021 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. 1,2 % lėšos 2523,30 Vaikų sveikatos draudimas- 400  

 Prenumerata-37,20 

Transporto nuoma-70 

 

2. 

 

Projektai 

 

12184,34 

Pedagogų vizitai į partnerių šalių susitikimus įsigyta 

sporto priemonių, įrangos, , priemonės lauko žaidimų 

aikštelei 

 

1.7. Direktoriaus nuožiūra pateikiama informacija: 

            Suremontuota 12 grupių sanitariniai mazgai. Visos darbo vietos kompiuterizuotos. Nupirkti 3 

interaktyvūs ekranai, interaktyvios grindys, robotukai. Rainių skyriuje suremontuotos grupių virtuvėlės ir 

nupirkti nauji virtuvėlių baldai. Savivaldybė skyrė lėšų Rainių skyriaus lauko aikštyno įrangai įsigyti. 

2. Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 

Tikslas –  ugdymo kokybės gerinimas, siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos. 

Uždavinys - Gerinti mokymosi proceso organizavimą, siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės. 

 

 



   Pasiekti rezultatai: 

           Organizuojant mokyklos veiklą Covid-19 pandemijos metu iškilo daug problemų ir sunkumų, 

tačiau kūrybingi ir darbštūs mokyklos pedagogai, susitelkusi bendruomenė įveikė sunkumus ir ugdymo 

procesas bei mokyklos darbas vyko sklandžiai.  

Įdiegta elektroninio dienyno sistema labai palengvino mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą pandemijos 

metu. Sistemoje rengiami ugdymo planai, dalinamasi informacija su tėvais ir kolegomis, fiksuojamas 

vaikų lankomumas, rengiami vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiai, atliekamas vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas. 100 % tėvams sukurtos prieigos prie elektroninio dienyno sistemos. 

Mokykloje ir skyriuje ypač rūpinamasi kokybišku ugdymu(si). Tėvams laiku ir nuosekliai perteikiama 

informacija apie vaikų pažangą ir pasiekimus. Įsigytos naujos inovatyvios priemonės: interaktyvios 

grindys, robotukas vaikų edukacijai, 3 interaktyvūs ekranai, planšetės, kompiuteriai. Plėtojamas 

kolegialus mokymasis, organizuojamos parodos, ugdytiniai taip pat sėkmingai patys dalyvauja parodose 

ir konkursuose. Mokyklos ugdytinė tapo respublikinio „Dainų dainelės“ konkurso laureate, 

tarptautiniame žemėlapių konkurse iškovoti 2 diplomai, respublikiniuose kūrybinių darbų parodose 

laimėti 9 diplomai. 2021 m. meninės veiklos laimėjimų pasiekta dvigubai daugiau nei ankstesniais 

metais. 

           Mokykloje įgyvendinami projektai, iš kurių gaunamas papildomas finansavimas ir keliama 

ugdymo(si) kokybė. Sėkmingai įgyvendinome tarptautinį Erasmus+ KA2 projektą „Mes mažieji XXI 

amžiaus tyrinėtojai...“. Dėl pandemijos ribojimų projekto susitikimai vyko virtualiai, tačiau mokyklos 

pedagogai ir ugdytiniai sėkmingai ir aktyviai dalyvavo partnerių organizuotose veiklose, ruošė 

ugdymo(si) priemones. Mokykla taip pat organizavo vieną iš susitikimų, kurio metu partneriams pristatė 

Telšius, lietuvių liaudies dainas, šokius, organizavo ugdymo(si) priemonių gaminimą. Toliau tęsiame 

ŠMSM finansuojamą sporto projektą „Sporto ABC“. Kasmet dalyvaujame Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto įgyvendinamoje programoje „Olimpinė karta“, kuri skiria finansavimą mūsų mokyklos 

rašomiems projektams. Mokytojos su vaikais aktyviai dalyvauja Europos judumo savaitės renginiuose. 

Sėkmingai įgyvendinome STEAM projektą „Lego Education“. Projekte dalyvavę pedagogai kasdienėje 

veikloje naudoja STEAM projekto veiklas ir dalijasi savo gerąja darbo patirtimi su rajono kolegomis.          

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. Numatyti uždaviniai įgyvendinti. 

Uždavinys - Teikti švietimo pagalbą. 

Pasiekti rezultatai: 

           Įstaigos mokytojai gebėjo profesionaliai atpažinti ugdytinių poreikius, įžvelgti gabumus, sėkmes, 

savijautos ir elgesio problemas, ieškoti tinkamų sprendimų, pritaikyti ugdymo metodus, telkti švietimo 

pagalbos specialistus ir bendruomenę problemoms spręsti.  



Logopedo pagalba buvo suteikta 45 vaikams. Užsiėmimus lankė 15 priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 30 

ikimokyklinio amžiaus vaikų. Nemokami pietūs skirti 51 priešmokyklinio amžiaus vaikui, 48 

ikimokyklinio amžiaus vaikams maitinimui buvo taikoma 50 procentų nuolaida, 9 priešmokyklinio 

amžiaus vaikams taikoma 50 procentų maitinimo lengvata. 6 vaikams taikoma 70 procentų maitinimo 

lengvata. 2 vaikams yra skirtas privalomas ugdymas ir 100 procentų nemokamas maitinimas. Visi 

įstaigos vaikai dalyvauja ES programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo 

skatinimas ugdymo įstaigose“. Per 2021 metus vyko 4 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose aptarti vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių programų įgyvendinimo, 

kiti su vaiko gerove susiję, vaikų turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių problemų klausimai. 

Mokykloje sėkmingai įgyvendinamos 2 socialinio – emocinio ugdymo prevencinės programos. Esame 

„Zipio draugų“ programos metodinis centras. 

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. 0,25 logopedo etato nebuvo 

įdarbintas specialistas, nes paskelbus atranką, neatsirado norinčių. Ne visiems lopšelio-darželio 

vaikams teikiama logopedo, mokytojo padėjėjo paslauga. 

 Uždavinys - Įtraukti tėvų bendruomenę  į lopšelio-darželio veiklos tobulinimo procesus. 

 Pasiekti rezultatai:  

           Vyko nuotoliniai ir kontaktiniai tėvų susirinkimai mokslo metų pabaigoje ir mokslo metų 

pradžioje: „Vaikų adaptacija“, „Tėvelių ir mokytojų lūkesčiai“. Mokytojai organizavo individualius 

pokalbius ir konsultacijas su tėveliais. Mokytojai el. dienyne „Mūsų darželis“ pateikia informaciją apie 

vaiko ugdymo(si) pasiekimus, pažangą, planus, lankomumą. 100 proc. tėvų/globėjų prisijungė prie sistemos. 

Informacija pateikiama darželio svetainėje, Facebook puslapyje, darželio informacinėse erdvėse. 

           Organizuota tėvų apklausa dėl ugdymo kokybės ir vaiko savijautos įvertinimo įstaigoje, 70 proc. 

tėvų teikė savo pasiūlymus, pastabas, pageidavimus, kaip tobulinti įstaigos veiklą. Gautos išvados 

aptartos lopšelio darželio taryboje, pateiktos paslaugų gerinimo priemonės, programų pasirinkimo 

galimybės. Pateiktos tėvų iniciatyvos dėl išvykų organizavimo, renginių organizavimo, jos 

įgyvendinamos. Jau tradicija tapo kasmet organizuoti šeimų šventę, kuri vienija visą darželio 

bendruomenę. Gegužės mėnesį organizavome virtualų renginį „Mano šeima-sportuoja visada“. Aktyvi 

darželio tarybos veikla, vyko 3 posėdžiai, kurių metu aptarti vaikų ugdymo, maitinimo, sergamumo ir kiti 

aktualūs klausimai.   

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

įgyvendinti. 

 

 



Uždavinys -  Telkti bendruomenę, plėtoti lyderystę, skatinti kvalifikacijos kėlimą. 

Pasiekti rezultatai:  

          2021 m. pedagogai kryptingai ir nuosekliai kėlė kvalifikaciją, buvo sudarytos sąlygos naudotis 

nuotolinio mokymo programomis. Vienam pedagogui vidutiniškai tenka 15,6 kvalifikacijos kėlimo dienų, 

t. y. 34 proc. daugiau nei 2020 m. 

Mokytojai ir pagalbos mokytojui specialistai dalyvavo mokymuose, seminaruose, paskaitose.  Mokytojai 

aktyviai mokėsi vieni iš kitų, dalijosi darbo patirtimi „Kolega-kolegai“: „Veiklų planavimas ir patrauklus 

jų pateikimas naudojant internetinį įrankį Padlet“, Skaitmeninio raštingumo mokymai "Pristatymų 

rengimas". Visi darželio pedagogai dalyvavo ilgalaikėje „Besimokančių darželių tinklo-2021“ 

programoje. Pedagogai dalijosi savo darbo patirtimi respublikoje, 5 pedagogai pristatė projektinę veiklą 

„Projektų mugėje“. 4 mokytojos pristatė edukacines priemones Utenos švietimo centro projekte „Idėjų 

gaudyklė“ (J. Nagienė laimėjo 1 vietą). J. Nagienė organizavo mokymus rajono mokytojams „Video 

vaizdo kūrimas-nuo techninių subtilybių iki panaudojimo galimybių". 3 mokytojos skaitė pranešimus 

Telšių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Nuo 

uždavinio iki rezultato“. L. Sakienė dalijosi patirtimi rajone „Nuotolinis ugdymas logopedo darbe: 

galimybės ir iššūkiai“. 

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

įgyvendinti. 

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

apibendrinimas ir įvykdytos priemonės) 

          2021 m. vyko Telšių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio 

specialistės, priešgaisrinės saugos tarnybos specialistų patikros. Išvada: Civilinės saugos būklė vertinama 

gerai; ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir vykdoma civilinės saugos veikla 

atitinka teisės aktų reikalavimus. 2021 m. du kartus patikrinimus atliko Telšių departamento Visuomenės 

sveikatos saugos kontrolės skyriaus specialistai. Pažeidimų nenustatyta.  

          2021-11-16 vyko vaikų žaidimų aikštelių techninė patikra. Patikrą vykdė UAB  „Tuvlita“. Lauko 

žaidimų aikštynai atitinka Lietuvos higienos normos HN131:2015 .„Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ nurodymus. 2021 m. Telšių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko vidaus 

kontrolės procedūrų viešųjų pirkimų srityje vertinimą. Pateiktos rekomendacijos. 

          4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių) 

           Lopšelio-darželio pastatui būtina renovacija. Fizinė pastato būklė neatitinka šiuolaikinės švietimo 

įstaigos reikalavimų. Pastato sienos praleidžia vandenį. Steigėjas informuotas 2021-01-19 Nr.V4-5. 

2021m. atlikti tik vienos sienos remonto darbai. 2021-0-19 Nr. V4-6 informuotas steigėjas dėl laiptų 



turėklų įrengimo. Mokyklos laiptai nesaugūs ir neatitinka HN. Rainių skyriuje būtina remontuoti 

sanitarinius mazgus. Steigėjas informuotas 2021-01-19 Nr.V4-7. Mokyklos kiemas ir įvažiavimo kelias 

yra prastos būklės. Steigėjas informuotas 2021-11-19 Nr. V4-90. 

          Vaikų su specialiaisiais poreikiais kasmet daugėja, įsteigta 0,50 specialiojo pedagogo etato , 0,5 

etato socialinio pedagogo, todėl galime suteikti kokybiškesnes paslaugas vaikams, turintiems ugdymo(si) 

sunkumų. Dar trūksta psichologo, mokytojų padėjėjų. 

                                                                                                

                                                                                                

 

 

 

 SUDERINTA 
                                                                                                                                                                             

Telšių rajono savivaldybės administracijos  
 Švietimo ir sporto  skyriaus vedėjo raštu  
 2022-03-30 Nr.ŠV1-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


