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TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO „SAULUTĖ“ 2016 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 

2014 195 Sąrašinis vaikų skaičius – 

5 daugiau. 

2015 193 Sąrašinis vaikų skaičius – 

3 daugiau. 

2016 207 Sąrašinis vaikų skaičius – 

2 daugiau. Įsteigta dar 

viena lopšelio grupė. 

 

1.2. Darbuotojai:  

1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 43 

1.2.2. Mokyklos vadovai, jų kvalifikacija: 

mokyklos direktorius –II vadybos kvalifikacinė kategorija, 1 etatas  

direktoriaus pavaduotojas ugdymui –II vadybos kvalifikacinė  kategorija, 1 etatas  

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

duomenimis: 

 

Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso 

22  22 

              

              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, 22 



aukštesnįjį išsilavinimą 

Turi pedagogo kvalifikaciją 22 

Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) 

kvalifikaciją 

22 

Ekspertai   

Metodininkai  4 

Vyresnieji mokytojai 13 

Mokytojai  5 
 

              1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 19 

 

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

programų, gautas finansavimas (Eur)  ar kitokia parama): 

1.3.1.Telšių rajono savivaldybės finansuojamas sveikatingumo projektas „Sportuok, būk 

sveikas ir saugus“ – 630 Eur ; 

             1.3.1. Telšių rajono savivaldybės finansuojamas sveikatingumo projektas „L-d  „Saulutė“ 

sveikatos metų ratas“ – 400 Eur. 

 

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 151500,00 180.200,00 180200,00 100 

1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo priemonėms 3900,00 6200,00 6200,00 100 

1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai 

tobulinti 

1500,00 400,00 400,00 100 

1.3. Mokinių paţintinei veiklai ir profesiniam 

orientavimui 

600,00 500,00 500,00 100 

1.4. IKT diegti ir naudoti 1100,00 200,00 200,00 100 

2. Vienam mokiniui tenka MK lėšų     

 

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 283600,00 275600,00 275600,00 100 

1.1. Iš jų darbo uţmokesčiui 136700,00 138500,00 138500,00 100 

 

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. 16 str. – 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 

paramos lėšos 

1410,52 Eur Ilgalaikiui turtui -

1900,00 Eur; 

10  str. -kitoms 

prekėms – 399,30 Eur 

8 str.- spaudiniams – 

55,90 Eur 

2. 142 str. – mokinių nemokamas maitinimas 731,52 Priešmokyklinių 



grupių nemokamam 

vaikų maitinimui 

3. 147 str. – pagal LR Vyriausybės nutarimus 3900,00 Eur Darbo uţmokestis – 

3000,00 Eur; Sodra – 

900,00 Eur 

4. 34 str. – įstaigos pajamos uţ išlaikymą 

švietimo įstaigoje 

62 000,00 1 str. – mitybai –  

48 800,00 Eur;  

7 str. – aprangai ir 

patalynei – 1200,00 

Eur; 

10 str. – kitoms 

prekėms – 11600,00 

Eur; 30 str. -  kitoms 

išlaidoms– 400,00 

Eur  

 

 

1.7. Direktoriaus nuoţiūra pateikiama informacija 

 

    Įgyvendinant lopšelio-darţelio ugdymo tikslus vykdoma Telšių lopšelio-darţelio „Saulutė“  

ikimokyklinio ugdymo programa, sveikatos stiprinimo programa „Sveikas vaikas – laimingas 

vaikas“. Siekiame sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų ugdymui(si), formuoti vaikams sveikos ir 

saugios gyvensenos įgūdţius, uţtikrinti socialinę, emocinę, intelektinę ir fizinę brandą, sudaryti 

sąlygas tiek vaiko, tiek pedagogo individualybei atsiskleisti, uţtikrinti pedagogų nuolatinį 

tobulinimąsi, ugdymo įstaigos metodinės ir materialios bazės plėtrą. Ikimokyklinė įstaiga padeda 

šeimai kompetentingai vykdyti ugdymo funkcijas. 

 Lopšelio-darţelio taryba sprendė visus klausimus, susijusius su ugdymo įstaigos veikla.    

Taryba derino lopšelio-darţelio metinį veiklos planą, 2016 metų biudţetą, 2 proc. pajamų  

mokesčio paramos lėšų panaudojimą, lopšelio-darţelio darbą vasaros laikotarpiu ir kt. 

      Įvyko visi planuoti mokytojų tarybos posėdţiai, kurių metu buvo sprendţiami aktualūs         

klausimai: aptarti veiklos planai, jų įgyvendinimas,  išanalizuotas vaikų sergamumas, įvertinti 

vaikų    pasiekimai, patvirtinta logopedo darbo ataskaita uţ 2015-2016 m. m. ir kt. 

    Įstaigos veiklos įsivertinimui 2016 m. atliktas  2015-2016 m. m. platusis vidaus auditas.  

    Geriausiai įvertinti: 2.Vaiko ugdymas ir ugdymasis. 6. Mokyklos valdymas. 5. Ištekliai. 

    Silpniau įvertinti: 1.1.1.Vaiko kultūra. 4.2.3.Psichologinė ir socialinė pagalba. 

    2017 m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas: 3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė 

skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. 

 

2. Veiklos tikslų ir uţdavinių įgyvendinimas 

 

I tikslas Ugdyti bendruomenės tinkamą poţiūrį į sveiką gyvenseną, siekti, kad ji taptų 

gyvenimo norma, kurti sveiką ir saugią aplinką. 

1 uţdavinys Formuoti sveikos gyvensenos įgūdţius ugdymo ir kasdieninėje veikloje. 

Pasiekti rezultatai: 

1.1. Sudaryta grupė, organizuojanti sveikatos stiprinimo veiklą lopšelyje-darţelyje. 

1.2. Metodiniame uţsiėmime auklėtojoms skaitytas pranešimas „Sveikos gyvensenos  

įgūdţių ugdymas ir formavimas kasdieninėje veikloje. 

1.3. Pedagogai dalinosi gerąja patirtimi kaip išnaudoja integracines sveikos gyvensenos  

ugdymo galimybes įvairioje veikloje. 

1.4. Vykdyta sveikos gyvensenos pradmenų ir įgūdţių formavimo ugdomųjų veiklų  

prieţiūra. 

1.5. Mokytojų tarybos posėdyje atlikta sveikos gyvensenos įgūdţių formavimo  



kasdieninėje ir ugdymo veikloje analizė. 

1.6. „Ţemaitukų“ ir „Peliukų“ priešmokyklinių grupių vaikams organizuota sportinė  

pramoga „Būkim stiprūs ir sveiki“. 

1.7. „Ţemaitukų“ ir „Peliukų“ priešmokyklinių grupių vaikų komanda dalyvavo Lietuvos  

ikimokyklinių įstaigų projekto „Maţųjų olimpiada – 2016“ I etape Telšių „Ateities pagrindinėje 

mokykloje. 

1.8. Sudaryta ir įvykdyta „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“ programa. 

1.9. Vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo akcijoje „Darom 2016“. 

1.10. Darţelio vaikams organizuotas renginys „Saugaus eismo ABC“. 

1.11. „Peliukų“ priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo renginyje „Mes galime išgelbėti  

gyvybes“, kurį organizavo Telšių rajono savivaldybė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Kauno klinikos ir Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

1.12. „Ţemaitukų“ ir „Peliukų“ priešmokyklinėse  grupėse organizuota akcija „Tylos  

stebuklinga versmė“, skirta tarptautinei triukšmo supratimo dienai paminėti. 

1.13. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-auklėtoja  Vaida Jokšienė pateikė vienos idėjos  

aprašą respublikinei idėjų mugei „Nuveik sveikatos labui.lt“. 

1.14. Darţelio grupių vaikams organizuota dviratukų, paspirtukų šventė „Reid rata, reid 

ratuka“. 

1.15. Auklėtojos Gitana Sniegienė, Daiva Martinkienė  dalyvavo respublikiniame  

konkurse-akcijoje „Sveikatos fiesta“ . Pateikė labiausiai pasisekusio sveikatinimo renginio 

aprašymą ir ataskaitą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui. 

1.16. „Ţemaitukų“ ir „Peliukų“ priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo Lietuvos pradinių  

klasių mokinių akcijoje „Apibėk mokyklą“. 

1.17. Parengtas renginių planas ir organizuoti darţelio grupių vaikams renginiai Judriajai  

savaitei. 

1.18. Auklėtoja Daiva Narmontienė dalinosi darbo patirtimi -  tema „Ţalingų įpročių  

prevencija. Nauda ir pokyčiai bendruomenėse“. Veiklų aprašus ir ataskaitą teikė Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centrui. 

1.19. Gavus abiejų tėvų raštišką sutikimą, atliktas priešmokyklinių grupių vaikų fizinio  

pajėgumo testavimas, kuris pateiktas Lietuvos sporto universiteto, Sveikatos, fizinio ir socialinio 

ugdymo katedrai. 

1.20. Dalyvaujant „Ţvirbliukų“ viduriniosios grupės vaikams sukurtas „Švarių rankų šokis  

16“, nufilmuotas ir įkeltas į interneto svetainę. 

1.21. Priešmokyklinės grupės dalyvavo paţintinėje-edukacinėje ekskursijoje į UAB  

„Ţemaitijos odontologijos klinika“. 

1.22. „Ţemaitukų“ ir „Peliukų“ priešmokyklinių grupių vaikų komandos dalyvavo  

edukaciniame sveikatingumo renginyje „Futbolo festivalis“ Telšių „Ateities“ progimnazijoje. 

1.23. Priešmokyklinių ir vyresniųjų grupių vaikai dalyvavo piešinių konkurse „Būk saugus  

kelyje“. 

1.24. Įvykdytas projektas „Peliukų“ priešmokyklinėje grupėje „Augu sveikas ir stiprus“. 

1.25. Įvykdytas projektas „Zuikučių“  lopšelio grupėje „Jeigu būsi švarus vaikas – augsi  

didelis ir sveikas“. 

1.26. Vyresniosios grupės dalyvavo  tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. 

1.27. Įvykdytas projektas „Ţemaitukų“ priešmokyklinėje grupėje „Auginkime draugystės  

daigus“. 

 

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. 

 

Uţdavinys įvykdytas visiškai. 

 

2 uţdavinys Suteikti vaikams ţinių apie aplinkoje egzistuojančius gyvybei pavojingus ir 

sveikatai kenksmingus veiksnius. 



Pasiekti rezultatai: 

2.1. Metodiniame uţsiėmime auklėtojoms skaitytas pranešimas „Integralus saugaus  

elgesio ir savisaugos įgūdţių ugdymas“. 

2.2. Pedagogai dalinosi gerąja patirtimi ugdant vaikų savisaugos įgūdţius. 

2.3. Vykdyta saugumo įgūdţių prieţiūra įvairioje veikloje. 

2.4. Mokytojų tarybos posėdyje nagrinėtos saugaus elgesio ir savisaugos įgūdţių ugdymo  

problemos. 

2.5. Organizuotas visuotinis tėvų susirinkimas „Savisaugos ir ţalingų įpročių prevencija  

ikimokykliniame amţiuje“. 

2.6. „Smalsučių“ grupėje įvykdytas projektas „Esu saugus, kai ţinau“. 

 

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. 

 

Uţdavinys įvykdytas visiškai. 

 

 

II tikslas Plėsti bendravimą ir bendradarbiavimą  tarp bendruomenės narių ir lopšelio- 

darţelio partnerių. 

1 uţdavinys Skatinti aktyvų bendradarbiavimą su tėvais, įtraukiant juos į lopšelio-darţelio  

veiklą. 

Pasiekti rezultatai: 

1.1. Metodiniame uţsiėmime auklėtojoms skaitytas pranešimas „Bendradarbiavimo su  

ugdytinių tėvais galimybės, svarba ir ypatumai“. 

1.2. Pedagogai dalinosi gerąja patirtimi  kokias taiko bendravimo ir bendradarbiavimo su  

tėvais formas, kaip bendradarbiauja su tėvais vertindamos vaikų pasiekimus ir paţangą.  

1.3. Mokytojų tarybos posėdyje  nagrinėtos bendravimo ir bendradarbiavimo plėtros tarp  

bendruomenės narių ir lopšelio-darţelio partnerių problemos. 

1.4. Parengti ir išdalinti tėvams lankstinukai „Įveikime sunkumus kartu“. 

1.5. Auklėtoja Daiva Narmontienė pateikė respublikiniam mokymo įstaigų konkursui 

įgyvendintą projektą bendruomenei „Nykštukai laukia Kalėdų“ 

1.6. Auklėtoja Gitana Sniegienė pateikė respublikiniam mokymo įstaigų konkursui  

įgyvendintą projektą bendruomenei „Valanda su tėčiu“. 

1.7. Organizuotas darţelio grupių vaikų pasirodymas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai  

paminėti. 

1.8. Pateikti darţelio grupių ugdytinių piešiniai respublikiniam kūrybinių darbų-piešinių  

konkursui „Šeimoje aš mylimas esu“. 

1.9. Organizuotas sporto renginys „Valanda su tėčiu“. 

1.10. Bendruomenei organizuota „Pyragų diena“. Surinktos lėšos paaukotos „Išsipildymo  

akcijai 2016“. 

1.11. Pateikti darţelio grupių ugdytinių piešiniai konkursui „Mano šeimos Kalėdos“. 

1.12. Organizuota Kalėdinės eglutės įţiebimo šventė „Šventinis angelų vakaras“ lopšelio- 

darţelio bendruomenei.  

1.13. Organizuotos šeimos sportinės pramogos, šeimos vakaronės ir šventės darţelio  

grupėse. 

1.14. Organizuota vaikų ir tėvų kūrybos darbų paroda iš antrinių ţaliavų „Kalėdų eglučių  

šokis“. 

1.15. Organizuota akcija bendruomenei „Ir paukšteliai nori turėti namelius“. 

1.16. Organizuota akcija bendruomenei „Draugystės gėlynas“. 

 

             

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. 

 



Uţdavinys įvykdytas visiškai. 

 

 

2 uţdavinys Ieškoti naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų su socialiniais  

partneriais. 

             Pasiekti rezultatai: 

             2.1. Auklėtoja Gitana Sniegienė dalinosi gerąja patirtimi – bendrų projektų su partneriais 

sklaida. 

             2.1. Auklėtoja Daiva Narmontienė  dalinosi gerąja patirtimi ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojų metodinio ratelio apskrito stalo diskusijoje „Vaiko paţangos ir pasiekimų aptarimas su 

tėvais“ Telšių švietimo centre. 

            2.2. Logopedė Vaida Galkauskienė organizavo apskrito stalo diskusiją logopedams, 

dirbantiems Telšių rajono ikimokyklinėse įstaigose. 

            2.3. Darţelio grupių vaikams organizuota sporto pramoga „Aš ir mano draugai“. 

            2.4. Organizuota Telšių Naujamiesčio mokyklos ir liaudies muzikos būrelio „Rituolielis“ 

muzikinė popietė „Švelnukų šaly“. 

            2.5. Logopedė Vaida Galkauskienė  respublikinėje konferencijoje „Gerosios patirties 

sklaida įveikiant kalbos ir kalbėjimų sutrikimus“ parengė ir pristatė stendinį pranešimą „Priemonių 

įvairovė ir jų taikymas logopedinėse pratybose ikimokyklinio amţiaus vaikams“. 

            2.6.  Grupė lopšelio-darţelio pedagogų 2016-05-19 dalyvavo Lietuvos „Saulučių“ 

sambūrio respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Ikimokyklinis ugdymas. Ugdome 

kitaip“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Papartienė parengė ir skaitė dalyviams 

pranešimą „Netradicinių ugdymo metodų taikymas saugant ir stiprinant vaikų sveikatą“. 

           2.7. Organizuota sportinė pramoga „Draugystė  -  sveikatos ir emocijų šaltinis“ 

„Boruţiukų“ vyresniosios grupės ugdytiniams ir Telšių Naujamiesčio mokyklos auklėtiniams. 

           2.8. Auklėtoja Gitana Sniegienė parengė dviejų judriųjų ţaidimų vaizdo įrašą, pateikė 

konkursui „Auklėtojas – geriausias ţaidimų organizatorius“ ir atstovavo lopšeliui-darţeliui 

respublikiniame konkurse Anykščių lopšelyje-darţelyje „Ţilvitis“. 

           2.9. Vykdytas bendras lopšelio-darţelio ir Telšių Naujamiesčio mokyklos projektas 

„Rūpinamės savo sveikata ir paukšteliais“. 

 

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. 

 

Uţdavinys įvykdytas visiškai. 

 

 

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

apibendrinimas ir įvykdytos priemonės) 

 

           3.1. Telšių visuomenės sveikatos centro patikrinimas 2016-03-23. Patikrinimo išvada: 

Telšių lopšelyje-darţelyje „Saulutė“ ugdymo veikla vykdoma nepaţeidţiant Lietuvos higienos 

normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų; 

          3.2. Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų 

skyriaus vyr. specialistė Dalytė Jonavičienė 2016-05-11 tikrino vaikų pasiekimų ir paţangos 

vertinimą. Tikrinimo išvada: vaikų pasiekimų vertinime sukurta sistema, vadovaujasi 

ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų aprašu. 

 

   4.Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių) 

 

   4.1. Finansavimo stoka ūkio reikmėms, trūksta lėšų lauko įrenginiams atnaujinti ir įsigyti. 

   4.2. Neestetiška lopšelio-darţelio pastato išorė – sutrūkinėjusios sienos, fasadui reikalingas 



remontas. 

  4.3. Daugėja vaikų su raidos, elgesio ir emocijų sutrikimais, vaikų iš soc. rizikos šeimų –  

reikalingi specialistai, teikiantys psichologinę ir socialinę pagalbą. Pagal gydytojų paţymas – 12 

vaikų turi  raidos sutrikimus; pagal  Telšių PPT išvadas -  mokymosi sutrikimus turi 4 vaikai, 

intelekto sutrikimus – 2 vaikai; iš soc. rizikos šeimų – 3 vaikai.  

 

Direktorė  Regina Rondomanskienė 
      

                                                                   


