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PRITARTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2021 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-230

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
 

2020-ųjų metų tikslas,
uždaviniai, priemonės 

Siekiniai (rezultato
vertinimo, produkto

kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas

Siekinių įgyvendinimo faktas

01.Tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas.
1.1. Uždavinys. Įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
1.1.1.Ikimokyklinio 
ugdymo programos 
įgyvendinimas ir vaiko 
pasiekimų vertinimas.

Grupės, kuriose vykdoma
ikimokyklinio ugdymo 
programa (5 gr.).

Suformuotos 5 ikimokyklinio ugdymo 
grupės.

1.1.2.Priešmokyklinio 
ugdymo bendrosios 
programos 
įgyvendinimas.

Grupės, kuriose vykdoma
bendroji priešmokyklinio
ugdymo programa
 (1 gr.).

Suformuota 1 priešmokyklinio 
ugdymo grupė. 

1.1.3.STEAM elementų 
integravimas į įstaigos 
ugdymo(si) procesą.

Grupių skaičius, kuriose 
įgyvendinama STEAM 
ugdymo programa (6 gr.).
Renginiai skirti STEAM 
programai įgyvendinti.

6 grupėse vykdomos STEAM ugdymo
veiklos (el. dienynas „Mūsų darželis“, 
savaitinis planavimas).

Įvykdytos 74 veiklos, skirtos STEAM 
ugdymui.
(https://berzelis.tavodarzelis.lt/kategor
ija/naujienos/https-berzelis-
tavodarzelis-lt-9955-2/). 

1.1.4.Ugdymo daile 
metodų integravimas į 
ugdymo procesą.

Grupių skaičius, kuriose 
vykdomos ugdymo 
programos su 
integruotais dailės 
metodais (6 gr.).

Surengtos parodos (2 
parodos).

6 ugdytinių grupėse du kartus per 
savaitę vyksta ugdymo programoje 
„Meninė raiška“ numatytos dailės 
užsiėmimų veiklos (el. dienynas 
„Mūsų darželis“, savaitinis 
planavimas).

Suorganizuotos dvi respublikinės 
parodos: „Gandro diena“ ir „Mano 
svajonių dviratukas“.

1.1.5.Vaikų emocinių ir 
socialinių kompetencijų 
plėtotė.

Įgyvendinti projektai, 
renginiai, veiklos su 
bendruomene  (7 vnt).

Įgyvendinta ne mažiau kaip 8 veiklos 
vaikų emocinių ir socialinių 
kompetencijų plėtotei:

- Projektas „Emocijų pasaulyje“
- eTwining projektas „Jausmų 

vaivorykštė“
- Programa „Zipio draugai“

https://berzelis.tavodarzelis.lt/kategorija/naujienos/https-berzelis-tavodarzelis-lt-9955-2/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/kategorija/naujienos/https-berzelis-tavodarzelis-lt-9955-2/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/kategorija/naujienos/https-berzelis-tavodarzelis-lt-9955-2/
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- Programa „Kimochi“
- Metodinė medžiaga tėvams;
- Projektas „Aš moku ir galiu 

klysti“ ir kt. (Metodinės grupės
2020-12-22 susirinkimo Nr. 5 
protokolas).

01.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdymo turinio kaitai ir ugdymo kokybei gerinti.
1.2.1.Pagalbos vaikui 
pamatavimo sistemos 
tobulinimas.

Parengta metodika 
(1 vnt.).

Metodika dar tobulinama, tačiau 
ugdymo procese taikyti atskiri vaiko 
vertinimo sistemos tobulinimo 
elementai ruošiant vaiko ūgties 
pamatavimo metodiką. 

1.2.2.Pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo 
plano įgyvendinimas. 

Atestuotų pedagogų 
skaičius – 3 (pedagogų 
sk.), vidutiniškai vienam 
pedagogui tenkantis 
kvalifikacijos tobulinimo
renginių skaičius – 2 
(vnt.).

Pedagogų kvalifikacijos 
kėlimas tarptautiniu lygiu
(1 renginys).

Atestuotų pedagogų skaičius – 1, 2020
m. planuota 1 pedagogo atestacija 
neįvyko nutraukus darbo sutartį. 
Vienam pedagogui teko vidutiniškai 
15 kvalifikacijos tobulinimo renginiai 
per metus, parengti 3 pranešimai 
(Švietimo skyriaus vedėjos 2020 m. 
gruodžio 30 d. įsakymas Nr. AK-1, 
kvalifikacijos tobulinimo 
pažymėjimai, pažymos, sertifikatai).

Gauta Erasmus+K1 dotacija 4 
darbuotojų mobilumo veikloms
(https://berzelis.tavodarzelis.lt/zinoti-
daugiau-specialiuju-ugdymosi-
poreikiu-turinciu-vaiku-ugdymas/).

1.2.3.Edukacinių 
priemonių vaikų 
kompetencijoms ugdyti ir
vaikų poreikiams tenkinti
papildymas.

Edukacinės priemonės 
vaikų kompetencijoms 
ugdyti ir vaikų 
poreikiams tenkinti 54 
(vnt.).

Įsigyta 54 edukacinės priemonės vaikų
kompetencijoms ugdyti ir poreikiams 
tenkinti. Įsigyta priemonių 
tyrinėjimams, inžinerijai, stalo 
žaidimų, priemonės kasdieninio 
gyvenimo įgūdžių ugdymui (pirkimo 
sąskaitos faktūros).

1.2.4.Ugdymo procese 
sustiprintas dėmesys 
sakytinės ir rašytinės 
kalbos bei problemų 
sprendimo sritims.

Taikytos priemonės – 3 
(priem.).

Sakytinės bei rašytinės kalbos ugdymo
sričių tobulinimo veiklos planuojamos 
kiekvieną savaitę. Ilgalaikis projektas 
„Judrūs piršteliai – aiškūs žodeliai“, 
projektas „Skaitau - vadinasi augu“ ir 
kt. (el. dienynas „Mūsų darželis“, 
metodinės grupės susirinkimo 
protokolas: 2020-12-22, Nr. 5).

1.2.5.Projektų ir 
programų veiklų 
vystymas.

Vykdytų projektų – 3 
(proj.).

Vyko(vyksta) edukacinės-projektinės 
veiklos miesto bei institucijos 
lygmeniu: projektas „Ikimokyklinio ir 
bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 
tobulinimas, diegiant IKT 
technologijas ir STEAM metodus“, 
projektas „Žaidimai moko“, eTwining 
projektas „Jausmų vaivorykštė“ , 
Sveikatą stiprinančios mokyklos tinklo
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programa „Beržinuko sveikatos keliu“,
STEAM mokyklų tinklo programa, 
Kultūros centro programa „Amatų 
marginys“ (pedagogų tarybos posėdžio
protokolas: 2020-08-31, Nr. 2. 
https://berzelis.tavodarzelis.lt/steam-
strategija/).

1.2.6.Sistemingos ir 
veiksmingos švietimo 
pagalbos teikimas 
kiekvienam vaikui.

Vaikai, kuriems suteikta 
sisteminga ir veiksminga 
švietimo pagalba (52 
vaikai).

Vykdyti projektai (2 
proj.).

52 ugdytiniams teikiama sisteminga ir 
veiksminga logopedo, specialiojo, 
socialinio pedagogo bei judesio 
korekcijos specialisto pagalba (VGK 
2020-06-01 posėdžio protokolas; 
direktoriaus 2020-09-01 įsakymas Nr. 
IP-86 (31-2020) „Dėl darbo sutarties 
sudarymo su judesio korekcijos 
mokytoju“).

Neformalaus ugdymo pedagogo ir 
logopedo bendras projektas 
„Logoritmikos ir kalbinės raiškos 
lavinimas“, visų įstaigos logopedų ir 
neformalaus ugdymo pedagogų 
projektas „Judrūs piršteliai – aiškūs 
žodeliai“ (Metodinės grupės 2020-12-
22 susirinkimo protokolas Nr. 5).

1.2.7. Giluminis įstaigos 
veiklos įsivertinimas 
remiantis plačiuoju 
įstaigos veiklos kokybės 
įsivertinimu.

Pritaikyti įrankiai 
įstaigos silpnųjų ir 
tobulintinų veiklos sričių 
analizavimui (1įrankis).

2 užsakomieji tyrimai:
- Pedagogų pasitenkinimo darbu

Šiaulių l/d „Berželis“ analizė;
- „Ugdymo kokybės valdymo 

ypatumai l/d „Berželis“
Įstaigos pedagogų vykdyta leidinio 
„Gaisrininkų istorijos“ analizė bei 
refleksija (Sonatos Janauskienės 
magistro darbas, Redos Masiulytės 
baigiamasis darbas).

1.2.8. Tikslinės 
partnerystės plėtra.

Pasirašytos naujos 
bendradarbiavimo 
sutartys (1 sutartis).

Pasirašytos 4 naujos 
bendradarbiavimo sutartys: Šiaulių 
Jaunųjų technikų centras, Šiaulių 
sporto gimnazija, Šiaulių kultūros 
centras, UAB Saulinga 
(bendradarbiavimo sutartys).

1.3. Uždavinys. Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą ir socialinę gerovę.
1.3.1. Judesio korekcijos 
mokytojo 0,5 et. 
įsteigimas.

Įsteigtas judesio 
korekcijos mokytojo 
etatas – 0,5 (et. dalis).

Įsteigta judesio korekcijos mokytojo 
etatas – 0,3 etato dalis (direktoriaus 
2020-09-01 įsakymas Nr. IP-86 (3.1-
2020) „Dėl darbo sutarties sudarymo 
su judesio korekcijos mokytoju“).

1.3.2. Narystė Lietuvos 
sveikatą stiprinančių 
mokyklų tinkle, sveikatą 
stiprinančios programos 
parengimas ir 

Sveikatą stiprinanti 
programa įstaigoje – 1 
(sk.).

Įgyvendinama 2019-2021 m. sveikatą 
stiprinanti programa „Beržinuko 
sveikatos keliu“. Įstaiga įtraukta į 
sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą 
„Sveika mokykla“ (2019 m. balandžio 

https://berzelis.tavodarzelis.lt/steam-strategija/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/steam-strategija/
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įgyvendinimas. 30 d. pažymėjimas Reg. Nr. SM-564, 
direktoriaus 2019 m. vasario 21 d. 
įsakymas Nr. ĮV-20, 2019 m. gegužės 
7 d. įsakymas Nr. ĮV-46 (1.2)).

1.3.3.Bendruomenės 
renginiai vaikų 
sveikatingumui stiprinti.

Vykdyti projektai – 6 
(proj.).

Vykdytos daugiau nei 6 projektinės 
veiklos vaikų sveikatingumui skatinti: 
akcija „Mankštink kojas, kvėpuok 
švaresniu oru“, projektas „Judėkime 
kartu“, fizinio aktyvumo skatinimo 
renginys „Mažoji mylia“, daugiau nei 
20 visuomenės sveikatos biuro 
organizuotų renginių įstaigos 
bendruomenei, vykdytas 
bendruomenės nuomonės tyrimas apie 
sveikos gyvensenos įgūdžius 
(metodinės grupės 2020-01-07 
susirinkimo protokolas Nr. 1; 
https://berzelis.tavodarzelis.lt/kategorij
a/naujienos/). 

1.3.4.Ugdymo aplinkų ir 
partnerių spektro plėtra.

Ugdymo aplinkų ir 
priemonių su socialiniais 
partneriais skaičius (6 
priemonės pas socialinius
partnerius).

Išvykos į Šiaulių miesto viešąją 
biblioteką, Žaliūkių malūną, Šiaulių 
miesto centrinį parką, Šiaulių 
lengvosios atletikos ir sveikatingumo 
centras ir kt. (direktoriaus įsakymai). 
Įrengta lauko patyriminė erdvė 
„Sveikatos takelis“.
(https://berzelis.tavodarzelis.lt/
%f0%9f%98%8a-lauko-erdves-
jaukeja-atsinaujina-pasipildo-naujai-
igyvendintomis-idejomis/).

02.Tikslas. Materialinės ir techninės bazės stiprinimas.
2.1.Uždavinys. Užtikrinti lopšelio-darželio funkcionavimą.
2.1.1.Pastato renovacija 
(pastato šiltinimas, 
cokolio kapitalinis 
remontas, nuogrindos 
aplink pastatą remontas, 
drenažo aplink pastatą 
įrengimas, išorinių laiptų 
kapitalinis remontas).

Apšiltintas įstaigos 
pastatas (930 kv. m).
Suremontuotas cokolis 
(351 kv. m).
Suremontuota nuogrinda 
(173 m).
Įrengtas drenažas (173 
m).
Suremontuoti išoriniai 
laiptai (2 vnt.).

Pateiktas investicinio projekto 
aprašymai. 2020 m. neskirta lėšų.

2.1.2.Elektros 
instaliacijos atnaujinimas 
ir naujos elektros 
skydinės įrengimas.

Atnaujinta elektros 
instaliacija ir įrengta 
elektros skydinė (100 
proc.).

Pateiktas investicinio projekto 
aprašymas. 2020 m. neskirta lėšų.

2.1.3.Lauko erdvių 
efektyvinimas.

Atnaujintos lauko erdvės 
(1 vnt.).

Atnaujintos edukacinės lauko žaidimų 
erdvės, išpiešti grindiniai, pašalinti 
pavojingi betoniniai objektai vaikų 
žaidimo zonoje 
(https://berzelis.tavodarzelis.lt/
%f0%9f%98%8a-lauko-erdves-

https://berzelis.tavodarzelis.lt/%F0%9F%98%8A-lauko-erdves-jaukeja-atsinaujina-pasipildo-naujai-igyvendintomis-idejomis/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/%F0%9F%98%8A-lauko-erdves-jaukeja-atsinaujina-pasipildo-naujai-igyvendintomis-idejomis/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/%F0%9F%98%8A-lauko-erdves-jaukeja-atsinaujina-pasipildo-naujai-igyvendintomis-idejomis/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/%F0%9F%98%8A-lauko-erdves-jaukeja-atsinaujina-pasipildo-naujai-igyvendintomis-idejomis/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/%F0%9F%98%8A-lauko-erdves-jaukeja-atsinaujina-pasipildo-naujai-igyvendintomis-idejomis/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/kategorija/naujienos/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/kategorija/naujienos/
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jaukeja-atsinaujina-pasipildo-naujai-
igyvendintomis-idejomis/).

2.1.4.Įstaigos grupių ir 
bendro naudojimo 
patalpų atnaujinimas: 
dalinis remontas 6-ose 
grupėse, 2-jų laiptinių, 
koridoriaus, dailės 
kabineto pertvarkymas.

Atnaujintos įstaigos 
grupės ir bendro 
naudojimo patalpos
 (2 vnt.).

Atnaujintas administracijos koridorius,
įrengtas STEAM kabinetas, 
suremontuota viena ugdytinių grupė ir 
persirengimo kambarys, pakeisti 3-jų 
patalpų radiatoriai. 
(https://berzelis.tavodarzelis.lt/siauliu-
lopseliuose-darzeliuose-pradeda-
veikti-steam-centrai/, įsigytų 
medžiagų, priemonių, baldų sąskaitos 
faktūros).

2.2.Uždavinys. Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo bazę.
2.2.1.  1-os grupės 
persirengimo kambario 
baldų atnaujinimas, 1-os 
grupės lovyčių 
atnaujinimas, dalinis visų
grupių baldų 
atnaujinimas, baldų dailės
kabineto ( STEAM) 
įrengimui įsigijimas.

Grupės atsinaujinusios 
baldus (2 sk.).

3 grupės atsinaujino baldus. 
„Pumpurėliai“ grupėje įsigytos 
ergonominės kėdutės, „Kaštoniukai“ 
grupėje įsigytos spintos-lovos bei 
persirengimo kambario baldai, 
„Šermukšniukai“ grupėje įsigytas lego
stalas (prekių, priemonių, baldų 
įsigijimo sąskaitos faktūros).

2.2.2. Interaktyvių 
ugdymo ir IT priemonių 
įsigijimas: kompiuterių, 
interaktyvių edukacinių 
robotų bitučių ,,Bee-bot“ 
įsigijimas.

Įsigyta interaktyvi 
mokymo arba IT 
priemonė (1 vnt.).

Įsigytos 6 interaktyvios mokymo ir IT 
priemonių: įsigyti 2 kompiuteriai, 
programavimo rinkinys-konstruktorius
„Cubroid“, 2 interaktyvios realybės 
kubai, spausdintuvas-skaneris 
(priemonių įsigijimo sąskaitos 
faktūros).

2.2.3. Vaikų žaidimų 
aikštelių atnaujinimas: 1 
lauko įrenginio 
įsigijimas, lauko 
inventoriaus 
sandėliavimo talpų 
įsigijimas, 2-jų lauko 
žaidimo aikštelių dalinis 
atnaujinimas.

Atnaujintos vaikų 
žaidimų aikštelės             
(2 vnt.).

Atnaujintos 2 grupių lauko žaidimo 
aikštelės. Dalinai keistos nesaugios 
grindinio plytelės, lygintas paviršius.
Visoms grupėms nupirktos lauko 
inventoriaus saugojimo dėžės (daiktų 
įsigijimo sąskaitos faktūros).

2.2.4. Lauko grindinio 
aplink darželį 
atnaujinimas.

Atnaujintas lauko 
grindinys (30 proc.).

Pateiktas investicinio projekto 
aprašymas. 2020 m. neskirta lėšų.

2.3.Uždavinys. Įstaigos kultūros vystymas ir puoselėjimas
2.3.1. Įstaigos simbolikos
atnaujinimas.

100 proc. atnaujinta 
įstaigos simbolika.

100 proc. atnaujintas įstaigos ženklas, 
grupių pavadinimai bei ženklai. 
Parengtas atnaujintos simbolikos 
naudojimo vadovas. Atnaujinta 
įstaigos internetinė svetainė bei FB 
profilis (direktoriaus 2020-01-17 
įsakymas, Nr. IV-11 (1.2-2020), 
paslaugų teikimo 2020-05-13 sutartis 
Nr. BS-9; 
https://berzelis.tavodarzelis.lt/siauliu-

https://berzelis.tavodarzelis.lt/siauliu-lopselis-darzelis-berzelis-jubiliejinius-40-tus-istaigos-gyvavimo-metus-pradeda-atsinaujines
https://berzelis.tavodarzelis.lt/siauliu-lopseliuose-darzeliuose-pradeda-veikti-steam-centrai/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/siauliu-lopseliuose-darzeliuose-pradeda-veikti-steam-centrai/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/siauliu-lopseliuose-darzeliuose-pradeda-veikti-steam-centrai/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/%F0%9F%98%8A-lauko-erdves-jaukeja-atsinaujina-pasipildo-naujai-igyvendintomis-idejomis/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/%F0%9F%98%8A-lauko-erdves-jaukeja-atsinaujina-pasipildo-naujai-igyvendintomis-idejomis/
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lopselis-darzelis-berzelis-jubiliejinius-
40-tus-istaigos-gyvavimo-metus-
pradeda-atsinaujines).

2.3.2. Bendruomenės 
dvasinių-kultūrinių 
renginių organizavimas.

Bendruomenės dvasinis-
kultūrinis gyvenimas (1 
renginys).

Suorganizuota įstaigos 40-ties 
gyvavimo metų paminėjimo šventė 
(https://berzelis.tavodarzelis.lt/gimtadi
enio-foto-sesija/; 
https://berzelis.tavodarzelis.lt/lopselio-
darzelio-berzelis-40-asis-
gimtadienis/).

2020 m. veiklos plano įgyvendinimas
2020  m.  metinis  veiklos  planas  rengtas  remiantis  2019-2021  m.  strateginiu

veiklos planu ir jame numatytais tikslais bei uždaviniais. Veiklos plane numatytos priemonės
Šiaulių miesto bendruomenės 2020 metų siekių įgyvendinimui.

Didelis  dėmesys 2020 metais  skirtas ugdomojo proceso planavimo,  pasiekimų
vertinimo, ugdomojo proceso įvairinimo procesams tobulinti bei vystyti.  Siekiant gerinti vaikų
pasiekimus atlikta  pedagogų ugdomosios veiklos  savaitinio planavimo bei  vaikų pasiekimų
analizė, probleminėmis ugdomosiomis sritimis išskirtos sakytinė, rašytinė kalba bei problemų
sprendimas,  numatytos  priemonės  minėtų  sričių  pasiekimų gerinimui,  minėtos  probleminės
sritys atsispindi kiekvienos savaitės veiklos planavime.

Įstaigos  veikla  kryptingai  orientavosi  į  STEAM  veiklų  visuminę  integraciją
ugdymo procese bei sveikatinimo įgūdžių ugdymą įstaigoje. 

STEAM  veiklos  yra  kryptingai  planuojamos  ilgalaikiuose  bei  savaitiniuose
planuose, įstaiga yra STEAM mokyklų tinklo narė bei įgyvendina metinį šios srities planą,
kuris apima veiklas, lyderystę, aplinkų pritaikymą bei formavimą, projektines veiklas, gerosios
patirties sklaidą, kvalifikacijos tobulinimą šioje srityje,  socialinę partnerystę ir kt.  aspektus.
Įstaiga  dalyvauja  tarptautiniame  projekte  STEM  School  Label.  2020  m.  įstaigos  STEAM
veikla  įvertinta  „Competent“  ženkleliu.  Kryptingą  bei  kompetetingą  veiklą  STEAM srityje
Kryptingą  bei  kompetetingą  veiklą  STEAM  srityje  pagrindžia  visoms  Šiaulių  miesto
ikimokyklinio  ugdymo įstaigoms atviros  STEAM laboratorijos  įstaigoje  įkūrimas,  parengta
profesionali  programa,  kuri  200 vaikų  sudarė  salygas  dalyvauti  5  skirtingose  patyriminėse
veiklose.  Pradėtas  glaudus  bendradarbiavimas  su  Šiaulių  Jaunųjų  technikų  centru  siekiant
dalintis gerąją patirtimi bei bendradarbiauti įgyvendinant STEAM veiklas. Bendradarbiavimo
rezultatas  leido  įstaigai  praplėsti  ir  neformaliojo  ugdymo  pasiūlą  įstaigos  ugdytiniams.
Įstaigoje bus siūlomas lego ir robotikos būrelis.

Lygiavertiškai  kryptingai  įstaiga  įgyvendina  sveikatinimo  ir  fizinio  aktyvumo
veiklas bei programas. Įstaiga yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle ir įgyvendina programą
„Beržinuko  sveikatos  keliu“,  fizinis  aktyvumas  kryptingai  skatinamas  įsitraukiant  į
respublikinius  projektus:  „Sveikatiada“,  „Lietuvos  mažųjų  žaidynės“,  RIUKKPA projektai.
2020 m.  įstaiga atitikdama reikalavimus ir  surinkusi  reikiamą balų skaičių patvirtinta  kaip
Aktyvios mokyklos tinklo narė ir įgyvendins 5 metų veiklos planą fizinio aktyvumo skatinimo
srityje.

Ženkliai  vystyta  socialinis  bendradarbiavimas.  Pasirašytos  4  naujos  sutartys,
sudarytos sąlygos įstaigos vaikams ugdytis už darželio ribų esančiose aplinkose.

Didelis dėmesys skiriamas savalaikei bei pakankamai švietimo pagalbai. Įstaigoje
švietimo  pagalbos  specialistų  spektrą  praplėtė  judesio  korekcijos  specialistas.  Padidinti
logopedų bei specialiųjų pedagogų krūviai, siekiant patenkinti visą kylantį švietimo pagalbos
poreikį.  Švietimo  pagalbos  specialistai  intensyviai  bendradarbiauja  su  grupių  pedagogais,
vykdo bendrus projektus, ieško netradicinių darbo formų.

Nuotolinio  ugdymo  organizavimo  būtinybė  ženkliai  ir  pastebimai  sustiprino
pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijas. 

Šiaulių  miesto  vaiko  ūgties  koncepcijos  nuostatos  integruotos  į  visą  įstaigos

https://berzelis.tavodarzelis.lt/lopselio-darzelio-berzelis-40-asis-gimtadienis/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/lopselio-darzelio-berzelis-40-asis-gimtadienis/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/lopselio-darzelio-berzelis-40-asis-gimtadienis/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/gimtadienio-foto-sesija/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/gimtadienio-foto-sesija/
https://berzelis.tavodarzelis.lt/siauliu-lopselis-darzelis-berzelis-jubiliejinius-40-tus-istaigos-gyvavimo-metus-pradeda-atsinaujines
https://berzelis.tavodarzelis.lt/siauliu-lopselis-darzelis-berzelis-jubiliejinius-40-tus-istaigos-gyvavimo-metus-pradeda-atsinaujines
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ugdymo procesą bei su juo susijusias veiklas. Įstaigos pasirinktos kryptys bei siekiniai atitinka
miesto bei šalies formuojamas ir numatomas kryptis, gaires, poreikius bei tendencijas.

_______________________
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