
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ PLAČIOJO VEIKLOS  

KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

 

2020 m. balandžio mėn. 

 

Siekiant įsivertinti Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ veiklos kokybę, 2020 m. 

balandžio mėnesį, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika, 

patvirtinta LR ŠMM 2005 metų liepos 22 dienos įsakymu Nr. ISAK-1557 „Dėlikimokyklinio 

ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos tvirtinimo“, buvo atliktas įstaigos 2019 m. platusis 

veiklos kokybės įsivertinimas 

Vertintos lopšelio-darželio veiklos sritys: 

1. Etosas. 

2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis. 

3. Vaiko ugdymosi pasiekimai. 

4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai. 

5. Ištekliai. 

Apklausoje dalyvavo 32 pedagogai, pateikta apdorojimui 32 anketos. Pedagogai 

elektroninėje erdvėje pildė veiklos rodiklių lenteles, vertino pagalbinius rodiklius pagal keturių lygių 

skalę: 

4 – labai gerai – vyrauja pasiekimai 

3 – gerai – pasiekimų daugiau nei trūkumų, 

2 – patenkinamai - yra rimtų trūkumų, 

1 – nepatenkinamai – vyrauja trūkumai. 

Audito rezultatų analizė rodo, kad aukščiausiai vertinamos sritys: ,,Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis“ – 3,7, ,,Parama ir pagalba vaikui, šeimai“ – 3,6, ,,Mokyklos valdymas“ – 3,6. Žemiau –

,,Vaiko ugdymosi pasiekimai“ –3,5 balo, ,,Etosas“ – 3,5 balo, ,,Ištekliai“ – 3,4 balo. Pagal keturių 

lygių skalę penkiose srityse pasiekėme 4 lygį ir 1 srityje pasiekėme 3 lygį. Palyginimas su 2017 ir 

2018 metais pateikiamas 1 paveikslėlyje. Matomas ,,Etoso“, ,,Vaiko ugdymas ir ugdymasis“, ,,Vaiko 

ugdymosi pasiekimai“, ,,Paramos ir pagalbos šeimai ir vaikui“, ,,Ištekliai“  ,,Mokyklos valdymo“ 

sričių lygio augimas. 
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Pagalbinių rodiklių įsivertinimo rezultatai rodo, kad geriausiai vertinami šie veiklos 

rodikliai: 

1.1.5. Tradicijos – 3,9.  

1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra – 3,9.  

2.1.2. Programų tarpusavio dermė – 3,8. 

2.2.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams – 3,8. 

2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas ir kūrybiškumas – 3,8. 

2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė – 3,8. 

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose – 3,8. 

6.2.1. Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir turinys – 3,8. 

6.2.3. Uždavinių įgyvendinimas – 3,8.  

 

Silpniau vertinami šie veiklos rodikliai: 

1.1.1. Vaikų kultūra – 3,3.  

1.1.3. Mokyklos mikroklimatas – 3,3. 

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas – 3,3.   

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba – 3,3. 

5.3.1. Finansavimas – 3,0. 

5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema – 3,3. 

 

Informaciją pateikė: lopšelio-darželio ,,Rugiagėlė“ veiklos kokybės vertinimo grupė 

 

 


