TELŠIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽEMAITUKAS“
VEIKLĄ organizuojančios ir veikiančios Tarybos, komisijos, darbo grupės:
ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus,
nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems veiklos tikslams, uždaviniams
numatyti ir spręsti.
MOKYTOJŲ TARYBA yra lopšelio -darželio savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių
darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo
pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai,
logopedas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
METODINĖ GRUPĖ – nuolat veikianti lopšelio-darželio institucija, telkianti pedagogus metodinės
veiklos uždaviniams spręsti. Ji organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja
pedagogų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos,
psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA - organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos
teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su
vaiko gerove susijusias funkcijas.
ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą,
atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų
suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
VAIKŲ PRIĖMIMO KOMISIJA - priima sprendimus dėl vaikų priėmimo, išregistravimo iš
ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių sąrašų.
INVENTORIZACIJOS KOMISIJA - kasmet atlieka metinę inventorizaciją. Atliekant metinę ilgalaikio
nematerialiojo ir materialiojo turto inventorizaciją, nustato, ar yra požymių, kad ilgalaikis turtas gali būti
nuvertėjęs. Inventorizacijos rezultatus įformina inventorizavimo aprašais pagal turto buvimo vietas,
materialiai atsakingus asmenis, balansines sąskaitas, ir išsinuomotą, priimtą saugoti, panaudai gautą turtą pagal nuomos, paslaugos ar panaudos davėjus.
ĮSTAIGOS TARYBA




Vilma Lukošienė - pirmininkė.
Nariai: R. Gruzbarzdienė, N. Jonuškienė, E. Benetienė, J. Navickienė.
Tėvų atstovai iš ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių: L. Petrauskienė, J. Geidukytė, A. Servienė.

ATESTACIJOS KOMISIJA







Pirmininkas - direktorė Aleksandra Dapkienė - Įstaigos tarybos siūlymu.
Komisijos sekretorius - Ona Kovierienė, auklėtoja metodininkė - Mokytojų tarybos siūlymu.
Nariai:
Ramutė Gruzbarzdienė - pavaduotoja ugdymui - Mokytojų tarybos siūlymu.
Nijolė Jonuškienė - auklėtoja metodininkė - Mokytojų tarybos siūlymu.
Emilija Benetienė - auklėtoja metodininkė - Profesinės sąjungos siūlymu.
Dalytė Jonavičienė - Telšių ŠKSJRS vyr. specialistė - Steigėjo siūlymu.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
1.
2.
3.
4.
5.

Ramutė Gruzbarzdienė, pavaduotoja ugdymui - pirmininkė.
Vilma Lukošienė – pirmininko pavaduotojas.
Emilija Benetienė, auklėtoja- narys.
Sigita Seiliuvienė, auklėtoja- narys.
Danutė Normantienė, visuomenės sveikatos centro specialistė – narys.

6. Genovaitė Kaminienė, meninio ugdymo pedagogė – sekretorė.
VAIKŲ PRIĖMIMO KOMISIJA
1. Aleksandra Dapkienė, direktorė – pirmininkas.
2. Laura Petrauskienė – tėvų atstovas.
3. Jovita Bagdonienė, auklėtoja– narys.
INVENTORIZACIJOS KOMISIJA
1. Genovaitė Kaminienė, meninio ugdymo pedagogė – pirmininkė.
2. Nijolė Jonuškienė., auklėtoja – narys.
3. Ilona Račkauskienė, sekretorė – narys.
PROFSĄJUNGOS KOMITETAS
1. Alma Mažrimienė, auklėtoja – pirmininkas.
2. Sigita Seiliuvienė, auklėtoja – pirmininko pavaduotojas.
3. Emilija Benetienė, auklėtoja – narys.
PLANŲ RENGIMO GRUPĖ
1. Aleksandra Dapkienė, direktorė – pirmininkas.
2. Ramutė Gruzbarzdienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narys.
3. Janina Navickienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams – narys.
ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMO GRUPĖ
1. Aleksandra Dapkienė, direktorė – pirmininkas.
2. Ilona Račkauskienė, sekretorė – narys.
3. Ramutė Gruzbarzdienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narys.
4. Alina Bliūdžiuvienė, auklėtoja – narys.
5. Toma Bagdonaitė, auklėtoja – narys.
GAMTOSAUGINIO KOMITETO GRUPĖ
1. Ramutė Gruzbarzdienė, pavaduotoja ugdymui - pirmininkė.
2. Janina Navickienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams – narys.
3. Danutė Dambrauskienė, auklėtoja – narys.
4. Emilija Benetienė, auklėtoja – narys.
5. Nijolė Jonuškienė, auklėtoja – narys.
6. Laura Petrauskienė, auklėtoja – narys.
7. Inga Brazdeikienė, kiemsargė – narys.
8. Fausta Sabaliauskienė, tėvų atstovė – narys.
9. Kristina Jankauskienė, Telšių savivaldybės ekologė – narys.
10. Donata Gaudiešienė, tėvų atstovė – narys.

LOGOPEDAS
Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius
ugdymo(si) poreikius. Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais)
ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese. Numato specialiosios pagalbos teikimo
tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius ugdytinų poreikius bei
galimybes, ir juos taiko: sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas, jas taiko,
rengia savo veiklos ataskaitą. Šalina specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitus komunikacijos
sutrikimus. Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių ugdytinių tėvus (globėjus) ir kt. asmenis. Tvarko ir
pildo savo darbo dokumentus. Dalyvauja Vaiko Gerovės komisijos veikloje. Savo darbe taiko logopedijos
naujoves. Šviečia bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų
šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
Viešųjų pirkimų organizatorius - Janina Navickienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems
klausimams.
Atsakingas asmuo už tinklalapį – Ilona Račkauskienė, sekretorė.

