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TELŠIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „SAULUTĖ "  

2022 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 „Saulutė“: 

 

Metai Rugsėjo 1 d. Mokinių skaičiaus pokytis 

2022 m. 226 0  

2021 m. 226 
-3 ( sąrašinis vaikų skaičius atitinka higienos normas, nes 

buvo formuojamos 3 ankstyvojo amžiaus grupės) 

2020 m. 228 
-1 (turintis negalią vaikas prilyginamas dviem vaikams HN 

75:2016, 5.9 punktas) ,  

 

1.2.Darbuotojai:  

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės  25d. sprendimu Nr.  T1-215 didžiausias 

leistinas etatų skaičius mokykloje 47,99 (2021m. - 48,61. Pokytis 0,62 etato: naikinamas  1 etatas  

sargo pareigybės; papildomai skirta 0,38 etato ikimokyklinio ir priešmokyklinio mokytojo pareigybė 

nekontaktinėms valandoms, pagal normatyvus): 

- ugdymo procesui organizuoti ir valdyti – 1,75 (1 - direktorius, 0,75 - pavaduotojas ugdymui); 

-  specialiai pedagoginei pagalbai teikti – 2,75 (1,5 - logopedas, 0,25 - specialusis pedagogas, 0,5- 

socialinis pedagogas, 0,5 - mokytojo padėjėjas); 

-  ikimokyklinio ugdymo programai įgyvendinti 19,3 (17,8 - ikimokyklinio ugdymo pedagogas, 1,5 - 

meninio ugdymo pedagogas); 

- priešmokyklinio ugdymo programai įgyvendinti 3,34; 

- pagalbos personalas – 18,85 (1 - pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams, nuo 2023 m. sausio 

1d. keičiama pareigybė – ūkvedis; 1 – rašinės administratorius, 16,1 - ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

padėjėjai, 0,5 - valytojas, 1,25 - kiemsargis, 1- darbininkas).  

 

Darbuotojai, kurių paslaugas gauna švietimo įstaiga papildomai: 



- IT specialistas (Telšių švietimo centro Ikimokyklinių įstaigų kompiuteriams administruoti/ prižiūrėti ) 

-  Visuomenės sveikatos specialistas (Telšių visuomenės sveikatos centro specialistas)  

 

 

Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso 

Pedagoginis personalas 

28 1 29 (iš jų 2 vadovai) 

Nepedagoginis personalas 

22  22 

             

              1.2.1. 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 26 

Ekspertai   

Metodininkai  5 

Vyresnieji mokytojai 17 

Mokytojai  5 

              

1.3.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 409500,00 409000,00 409000,00 100 

 Darbo užmokesčiui 395300,00 393982,00 393982,00 100 

 Sodrai 5700,00 6018,00 6018,00 100 

1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo 

priemonėms 

3500,00 3601,68 3601,68 100 

1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai 

tobulinti 

1800,00 1868,80 1868,80 100 

1.3. Mokinių pažintinei veiklai ir 

profesiniam orientavimui 

600,00 267,29 267,29 100 

1.4. IKT diegti ir naudoti 2600,00 3262,23 3262,23 100 

2. Vienam mokiniui tenka MK lėšų 37,61 39,82 39,82 100 

 

1.4.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 439900,00 429700,00 429624,85 99,97 

1.1. Iš jų darbo užmokesčiui 371700,00 372900,00 372900,00 100 



 

1.5. Gautas 2022 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 % GPM paramos lėšos 

Likutis 2022 01.01 

2738,00  

(gauta 1205,90) 

Likutis 2023.01.01. 

- 1407,86   

212,- Civilinės atsakomybės draudimas 

155,-  nario mokestis project "Say Hello to 

the World ;  2099,35- stovas išmaniam 

ekranui; 70,- vandens aparato nuoma 

2. Sveikatos stiprinimo  

finansuojami Telšių rajono 

savivaldybės  

 

1400,- 

Emocinė sveikata – mentalinio ir fizinio 

kūno darna. Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos /aplinkos 

sveikatinimo projektų finansavimui   

3. Telšių rajono savivaldybės 

mokyklų pažangos 

skatinimo projektų 

finansavimas 

3897,- 

Tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui 

labas „ 

 

 2. Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 

   2022 m. mokyklos organizaciniai pokyčiai:   

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą įgyvendina 51 darbuotojas, iš jų 27 pedagogai – 5 

metodininko, 17 vyr. mokytojo, 5 mokytojo kvalifikacija. Pedagoginę praktinę veiklą atliko Vilniaus 

Universiteto Šiaulių akademijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos 

valstybinės kolegijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų studentės.  

Įgyvendinant Telšių lopšelio - darželio „Saulutė“ 2022-2024 metų strateginio plano prioritetus ir 2022 

m. veiklos planą keliami tikslai 

2.1.Kokybiškas ir kūrybiškas vaikų ugdymas  

sudarytos 3 ankstyvojo ugdymo, 7 ikimokyklinio ugdymo  ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Iš viso 

rugsėjo 1 d. priimta 226 mokiniai - iš jų 3 vaikams Telšių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; 3 vaikai atvykę  iš Ukrainos. 

Įgyvendinant tikslą pasiekta: 

• Ruošiantis naujiems mokslo metams, „metodinių dienų“ metu,  mokytojoms  buvo organizuojamos 

„apvaliojo stalo diskusiją „Vaikų pasirengimas priešmokykliniam ugdymui“ Vyresniųjų grupių 

mokytojos teikė apžvalgas apie vaikų  pasiekimus, daromą pažangą. Iškelti prioritetai metiniam planų 

rengimui. 

• Organizavome susitikimą su būsimomis pirmų klasių  mokytojomis, kurios pristatė pirmos klasės 

programą, su tėveliais pasidalino įžvalgomis apie kompetencijas, kurioms reikia  skirti ypatingą dėmesį. 

• 2022-2023 m. įgyvendinamas tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui „labas“ - Gautas 3897 eurų 

finansavimas. Į projektą įtraukta 50% priešmokyklinio amžiaus vaikų. Ugdymui įvairinti naudojamas 

interaktyvus ekranas. Įrengta šiuolaikinė konferencijų rengimo sistema  OWL. 

 • Grupėse įgyvendinami 7 trumpalaikiai  nefinansuojami projektai. Stiprinama bendradarbiavimo 

kompetencija – mokytojas – vaikas – tėvai.         



 • Vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo programa „Saulutės delnuose“, sveikatos stiprinimo 

programa „Mažais žingsneliais sveikatos link“  

 • Siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų ugdymui(si), orientuojantis į šiuolaikinius ikimokyklinio 

ugdymo tikslus buvo stebimos veiklos visose grupėse, pateiktos išvados, aptartos tobulintinos veiklos 

sritys.  

• 100% bendruomenė įsitraukusi į veiklos kokybės įsivertinimo procesus, kuriant lopšelio darželio 

strategiją  

 • Užtikrinti vaiko asmenybės ir ankstyvos  socializacijos sėkmę – pravesti individualūs pokalbiai su 

tėvais (100% naujai atvykstančių tėvų ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų) .   

 • Dalijomės gerąja darbo patirtimi Lietuvos „Saulučių“ sambūrio Tarptautinėje respublikinėje 

metodinėje – praktinėje konferencijoje Kaune. 

 • Inicijuotas muzikinis meninis projektas „Saulė, saulelė, sauluže“ pažyma 2022-05-23 Nr. V4-54 

(Įsitraukė 58 pedagogai iš visos Lietuvos) 

• Tęsiamas tradicijų puoselėjimas ugdant vaikų tautiškumą, dėmesys žemaitiškų tradicijų saugojimui – 

organizuojami rytmečiai „Rid rid margi margučiai,“  „Ožio diena“, Lietuvių kalbos dienų paminėjimai, 

„Gandrinės“ ilgalaikėje  programoje ,,Žemaičių istorija, kalba, kultūra, regioniniame festivalyje  ,,Lai 

Vėikšniūs skombies žemaitėška ruoda“  

• Siekiant ugdymo kokybės gerinimo, atlikta mokytojų ugdomųjų veiklų  stebėsena ( stebėta 30 veiklų) 

, integruojant STEAM elementus. Priimti susitarimai dėl geros pamokos kriterijų.  „Metodinių dienų“, 

susirinkimų metu  mokytojos  dalinosi  patirtimi  apie projektines  veiklas. Dalyvauta vaikų virtualioje 

STEAM koliažų parodoje ,,Gimtadienio dovana Lietuvai'', respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų bei mokytojų STEAM veikloje ,,STEAM'ukas žiemą'' , respublikinėje 

parodoje, pasaulinei autizmo dienai paminėti ,,Mano grupėje lietaus lašelis - STEAM veiklos su 

vandeniu'' ir kt..  

• Priešmokyklinio ugdymo mokytojos veikloje  su vaikais pradėjo taikyti atnaujintą priešmokyklinio 

ugdymo programą  „Pojūčių erdvės“.  

• Sudaryta darbo grupė ikimokyklinio ugdymo programai „Saulutės delnuose“,  atnaujinti.  Vykdyta 

apklausa dėl  programos  tikslų, uždavinių, kriterijų nusimatymo, turinio dėstymo, prioritetinių vertybių  

ir kt. Atnaujinta programa orientuota į šiuolaikinius ugdymo metodus ir technologijas,  integruojant 

ikimokyklinio ugdymo rekomendacijų  „Žaismė ir atradimai“ elementus.  Programa pateikta tvirtinti 

Telšių rajono savivaldybės Tarybai.  

• Ikimokyklinio (vyresniųjų grupių) ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas 15 kartų per mokslo 

metus, vyko už darželio ribų.  Dalyvauta edukacinėse išvykose, aplankant Šatrijos kalną, Džiugo 

piliakalnį, Telšių vyriausiąjį policijos komisariatą, priešgaisrinę tarnybą, K Praniauskaitės viešąją 

biblioteką, Žemaičių kaimo buities muziejų, muziejų „Alka“, Biržuvėnų dvaras, Telšių vandenys  ir kt. 

 • Pasitelkiant žmogiškuosius išteklius, mokykloje organizuoti dailės technologijų užsiėmimai, neformali 

veikla ROBOTIKA. 

• Parengta ir įgyvendinta kvalifikacijos kėlimo sistema. Išnaudota kvalifikacijos kėlimo platforma 

Pedagogas lt., Ugdymo meistrai, įsitraukėm į Besimokančių Darželių Tinklą.  

• Priešmokyklinių gr. mokytojai dalyvavo NŠA  ilgalaikiame projekte  "Skaitmeninio ugdymo turinio 

kūrimas ir  diegimas" . Per metus 100 % mokytojai kėlė kvalifikaciją ilgalaikėse programose, 

vidutiniškai po 86,2  val.  



• Socialinė partnerystės stiprinimas dalyvaujant Žemaičių muziejaus „Alka“ inicijuojamame projekte 

„Senoliai girdėjo, ką žvėrys kalbėjo“ – partnerio teisėmis (Partnerystės pareiškimas 2022-03-23 Nr. V4-

32;). Projektas perduotas svarstymui. 

 • Etninės kultūros plėtros ir puoselėjimo projektų finansavimo konkurso partneriai su Gargždų lopšelio 

darželio „Saulutė“ bendruomene. Bendras vykdytas projektas „Žemaitiškumas liaudies mene ir 

žaidimuose“ (Partnerystės pareiškimas -2022-03-16) 

2.2.Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas 

• Mokykloje įgyvendinama  tarptautinė programa „Zipio draugai“ – 40 ugdytinių; Vaiko emocinei 

sveikatai stiprinti, taikoma „Kimochi“ programos elementai – į programą įtrauktas 60 ikimokyklinio 

amžiaus vaikų.  

•Į ugdomąjį procesą integruota programos: „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programa, „Alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.  

• Mokykloje 4 mokytojos vaiko imuninei sistemai stiprinti, veiklose  taiko S. Kneipo metodikos 

elementus. Sutikimai derinami su tėvais, veiklose dalyvauja 40 vaikų)  

• Aktyviai dalyvavome rajono, respublikos sveikatinimo projektuose, iniciatyvose, akcijose: 

„Sveikatiada“, „Sveikas, kaip ridikas“, „Sveikata visus metus“, „Obuolį valgai, sveikai gyveni“, 

„Judumo savaitė 2022“, „Gelbėkit vaikus“, „Atšvaitų diena“ , savaitė BE PATYČIŲ ir kt.. Sporto 

rėmimo fondo projekto „Sporto ABC“ socialinis partneris su Telšių lopšeliu - darželiu „Eglutė“ sporto 

šventė „Sportuoja visi – dideli ir maži“, Respublikinis Lietuvos mažųjų žaidynių 2022 festivalis  

• Talkinant VSB, organizuota  kineziterapeuto užsiėmimai priešmokyklinių ir vyresniųjų grupių  vaikams 

netaisyklingos laikysenos ir plokščiapėdystės profilaktikai, išklausyta  psichologo patarimai analizuojant 

bendravimo problemas.   

• Paruošta skrajutės,  lankstinukai tėvams apie vaikų sveikatą  tiek fizinę, tiek psichinę, kurie 

publikuojami  grupių stenduose ir l-d svetainėje. 

• Mokyklos bendruomenės komanda dalyvavo rajono Visuomenės sveikatos biuro inicijuotame konkurse 

„Didle  sveikiausi par visa rajuona 2022“.  „Gudručių“ grupės ugdytiniai tapo rajono nugalėtojais 

konkurse „Sveikiausia ikimokyklinė grupė rajone“. 

 • Organizavome Telšių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokyklų varžybas 

"Vaikų Regbis 2022", orientavimo (si) sporto žaidynes „Judėkime kartu 2022“. Tradiciškai įsijungiame  

RIUKKPA organizuojamose finalinėse žaidynėse - „Mažųjų žaidynės 2022“, Palangoje.  

•Įgyvendintas Projektas  „Emocinė sveikata – mentalinio ir fizinio kūno darna“ mokyklos bendruomenės 

sveikatinimui. Į projektą įsitraukė 100% pedagogų. 53,33 % dalyvavusių programą vertino puikiai, 40% 

- gerai. Projekto pagalba mokytojai mokėsi įvairių savianalizės, atsipalaidavimo metodų, kurias 

praktiškai taiko savo veikloje. 

2.3.Bendradarbiavimo, paremto modeliu „Pedagogas – vaikas – šeima“ stiprinimas užtikrinant 

sėkmingą vaiko ugdymą mokykloje. 

• Stiprinant tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą , norint kuo stipriau įtraukti tėvus - organizuojami 

susirinkimai naujai atvykstančių vaikų tėvams. 

• 100% tėvų konsultuojami individualiai, pagal parengtus susitikimų grafikus, vasaros metu, pasirašant 

sutartis: aptarta vaiko adaptacinio laikotarpio ypatumai, įgyvendinamos programos, trumpai aptariami 

maitinimo klausimai bei lopšelio – darželio veikla. 

• Organizuojamos trys „Atvirų durų dienos“ -  



•Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių mokytojos  su tėvais individualiai aptaria vaikų pasiekimus ir 

daromą pažangą. 

 • Organizuotos įvairių rūšių  pramogos, suteikiančios vaikams džiugių emocijų, šeimos sporto šventės, 

vaikų ir šeimos parodos ir kt.  Daug dėmesio skirta tėvų švietimui. Grupėse organizuota tėvų 

susirinkimai, jiems aktualiomis temomis, kviečiant mokyklos pagalbos specialistus, PPT lektorius: ,,Ant 

antro užlipau laiptelio ir jau keliauju į darželį. Vaikų adaptacija darželyje“. „Pagalba vaikams turintiems 

emocijų ir elgesio sutrikimų“ ir kt. 

  • Logopedas, kasmet, dalyvauja respublikiniame  ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo 

pagalbos specialistų  prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. 

   • Atlikta  sveikatos stiprinimo programos „Mažais žingsneliais sveikatos link“ įgyvendinimo apklausa, 

kurios kriterijais vadovaujantis parengta programa „Auginu sveikatos medį“, sveikatą stiprinančių 

mokyklų veiklos pažymėjimui pratęsti.  Sveikatą stiprinančios mokyklos pažymėjimas pratęstas iki 

2027m. gruodžio 7d. Dalintasi gerąja patirtimi socialinėje erdvėje, Sveika mokykla puslapiuose, 

vietinėje spaudoje. 

   • Mokyklos bendruomenė dalyvavo TV3 televizijos inicijuotame paramos projekte “Išsipildymo akcija 

2022“. Surinktos lėšos perduotos Telšių LIONS moterų klubo remiamoms šeimoms. 

• Įstaigos mikroklimatui puoselėti organizuojami renginiai: Mokytojų diena,  „Padėkos diena“ 

aptarnaujančiam personalui,  kolektyvinė išvyka į teatrą, mokytojų kūrybinė paroda „Rankos kuria 

stebuklus“.  Įrengta vieta knygų mainams, kur mokyklos bendruomenė dalinasi knygomis.   

• Mokyklos foto galerijoje „Istorija prasideda nuo fotografijos“ suorganizuotos parodos: „Juokingiausias 

kadras“,  „Mano vasara“, „Advento kalendorius“. 

 • Modernizuota ugdymo ir darbo erdvė, įsigyjant interaktyvią lentą-stalą, nuotolinių konferencijų įrangą. 

Pagal poreikį atnaujinamos grupės ugdymui skirtomis priemonėmis, priemonėmis savaiminei vaikų 

veiklai. Papildyta lauko poilsio aikštelės naujais įrenginiais tyrinėjimui  su vandeniu ir smėliu. Pastatyti 

nauji suoliukai vaikų poilsiui, lentos kūrybiškumui ugdyti, piešiant ant plastiko. 

 

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

apibendrinimas ir įvykdytos priemonės)  

   

  Pagal 2021m. rugsėjo 16 d. pavedimą Nr.KT11-5  Telšių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnyba atliko konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių bei valstybės ir savivaldybės lėšų ir turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo finansinį (teisėtumo) auditą.  2022 -01-21 Nr. KT8-22 pateikta 

ataskaita, nustatyti trūkumai  - rekomendacija: 1. Įstaigos darbuotojams, kuriems LR Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatyme įtvirtinta pareiga pateikti privačių interesų deklaracijas, teisės aktų nustatyta 

tvarka deklaruoti privačius interesus; 2. Patikslinti Telšių lopšelio – darželio „Saulutė“ viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašą.  

  Neatitikimai pagal rekomendacijas ištaisyti, informacija pateikta 2022-02-21 Nr. V4-18 raštu. 

  Vykdyta Šiaulių PGV planinė patikra objektas Telšių lopšelis – darželis „Saulutė“ – kovo 16d. 

Pažeidimų nenustatyta. 

Sveikatos kontrolės pažeidimų šalinimas – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas 

pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 72:2016  78 punktas (patikrinimo aktas 2022-04-06 (Nr. 8-12 

15.3.2Mr) PA-1236 Visuomenės sveikatos saugos kontrolės Išvada.  



Pažeidimas ištaisytas 2022.09.01 - kapitalinis 5 grupės remontas, pašalinti neatitinkantys higienos 

normos reikalavimai.  

Civilinės saugos būklės kompleksinis (planinis) patikrinimas 2022m,. birželio 13-14d. 

Patikrinimo aktas Nr. C4-2. Civilinės saugos būklė vertinama gerai 

2022 m. lapkričio mėn. 18 dieną vyko žaidimų aikštelių aplinkos, įrangos ir dangos patikra – 

pagrindinė metinė kontrolė (periodinis tikrinimas). Kontroliuojanti institucija – Nacionalinis visuomenės 

centras, patikrą vykdė UAB „Tuvlita“. Lauko žaidimų aikštelės, įrenginiai  tinkami saugiai naudoti, 

atitinka Lietuvos higienos normos HN 131:2015 .„Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“ nurodymus. 

Ataskaitos Nr.22-07-679 

 

4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių) 

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

įstaigos reikalavimų. Pagrindinių įėjimų sienos praleidžia vandenį. Steigėjas informuotas 2021-09-21 

siunčiamu raštu Nr. V4-63. 2021-10-21 pateiktas poreikis remontui. 

 Specialiųjų poreikių vaikų ugdymui mokykloje sudaryta vaiko pagalbos specialistų komanda, 

tačiau neužtikrinamas tokių vaikų ugdymas tinkamose patalpose. Socialinis pedagogas dirba 

metodiniame kabinete, kuriame vienu metu dirba ir pavaduotojas ugdymui; specialiojo pedagogo veiklas 

deriname su logopedo užsiėmimais, kabinetas (~10m2). Steigėjas informuotas 2022-08-26 siunčiamu 

raštu Nr. V4-76 - pateiktas poreikis remontui. 

 


