
Įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimas 
 



2012 metais mūsų įstaiga pasirašė vidaus kokybės 

įsivertinimo metodiką, kurios parengimo pagrindas - 

„Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“ 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557. Ši 

metodika buvo pristatyta ir aptarta Mokyklos tarybos, 

mokytojų tarybos posėdžiuose.  



Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybė 

vertinama keliais požiūriais, kurie daro įtaką ugdymo 

kokybės sampratai:  

• tėvų 

• ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikėjo 

• paties vaiko 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupėje 

dirba: 

direktorės pavaduotoja ugdymui, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė,                   

ikimokyklinės grupės auklėtoja,                                    

lopšelio grupės auklėtoja,                                               

viena iš švietimo pagalbos vaikui komandos 

specialisčių. 

 

  

 



Įstaigos įsivertinimas vykdomas 5 etapais: 

I. Pasirengimas.  

Šiame etape siekiama surasti problemą, kurią ketinama 

spręsti. Susitariame dėl vertinimo tikslų, paskirties. 

Aptariama apie ką norime daugiau sužinoti ir kodėl, 

kokias naudas teiks įsivertinimo rezultatai. 

II. Įsivertinimo plano sudarymas.  

Įstaigos veiklos kokybės aukščiausios siekiamybės 

nustatymas.  

Anksčiau rašydavome 4 iliustracijų lygius.  

Dabar užtenka vieno paties aukščiausio.  

  

 



III. Metodų ir instrumentų, formų parinkimas ir 

nustatymas 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo klausimynus 

deriname pagal Utenos rajono savivaldybės 

neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo 

tvarkos aprašo 3 priede nurodytas vertinimo sritis, 

temas ir rodiklius.  

Mūsų įstaigai priimtiniausios įsivertinimo formos yra: 

klausimynai tėvams, klausimynai įstaigos pedagogams 

ir darbuotojams; vaikų atsiliepimai apie darželį,  

dokumentų analizė, stebėjimai, pokalbiai.  



IV. Duomenų rinkimas ir apdorojimas. 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas: 

 

1.Pasinaudojus IQES online Lietuva anketinėmis 

apklausomis, kurios buvo išsiųstos respondentams el. 

paštais.  

2. Atlikus įstaigos dokumentų analizę: 

3. Pravedus pokalbius, interviu apie darželio veiklą su 

bendruomenės nariais ir parašius aprašus. 

4. Surinkus vaikų nuomonę apie darželį,  

jų atsiliepimus, pasakojimus, piešinius  

ir viską aprašius. 



    

    

 
    

 

V. Atsiskaitymas ir informavimas. 

Atlikus įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, 

vertinimo komanda  pristato gautus rezultatus 

mokyklos tarybai, mokytojų tarybai, tėvams 

susirinkimų metu ir el. paštu. Atsižvelgdami į 

įsivertinimo atrastas neigiamas ypatybes vertinimo 

komanda pasiūlo jas spręsti, analizuoti, įtraukiant į 

kitų metų veiklos planą. Savo darbe tobulinti tai, 

kas turi neigiamybių. 

Daugelį metų atliekant įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimą buvo pastebėta, jog  rezultatai 

siekdavo trečią lygį. 



   Nuo 2013 metų mūsų darželio veiklos kokybės 

įsivertinimui naudojame Nacionalinės mokyklų 

vertinimo agentūros teikiamą nemokamą paslaugą – 

IQES online Lietuva instrumentą.  

 



Su IQES online Lietuva: 

 

• Atliktos tiesioginės internetinės apklausos. 

• Naudoti moksliškai pagrįsti ir empiriškai patikrinti 

įsivertinimo instrumentai. 

• IQES online instrumentai redaguoti pagal darželio 

poreikius. 

• Generuotos apklausos rezultatų ataskaitos. 

 



Tėvai labiau akcentuoja ikimokyklinio ugdymo aplinkos 

saugumą, pasitikėjimą paslaugų teikėju ir pageidavimą, 

kad aplinka tenkintų jų vaiko poreikius.  

Jų manymu, svarbūs ikimokyklinio ugdymo kokybės 

aspektai yra šie:  

• personalo šiluma santykiuose su vaikais ir jų tėvais  

• gera ugdymo programa 

• socialinės ir fizinės vaikų veiklos  

• sveikatos ir saugumo užtikrinimas 

 



Pedagoginis personalas išskyrė tris pagrindinius 

komponentus:  

• santykius tarp kolegų 

• jų santykius su vaikų tėvais 

• pedagoginio personalo ir administracijos santykius  

 

Būtent įsivertinimas skatina ikimokyklinio ugdymo  

įstaigos personalo veiklos refleksiją,  

kuri didina kaitos galimybes. 



Vaikų nuomonė apie jų gyvenimą vaikų darželyje gali 

suteikti įdomios informacijos, kuria galima pasinaudoti 

gerinant ikimokyklinio ugdymo kokybę.  

 

Vaikai vertino: 

• ugdymo aplinkos 

• maitinimo ypatumus  

• ugdymo programoje numatytas veiklas  

• personalo bendravimo su jais ypatumus 

• galimybes patiems priimti sprendimus 

 

 



Tai 2016 m. tėvų apklausos rezultatai. 

Vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuotinos kaip 

pozityvios, o žemesnės nei 2,5, kaip negatyvios. 

    

 

    

 

5 aukščiausios vertės Ø 

 

  
5 žemiausios vertės Ø 

 

3.6 - Man suteikiama galimybė pareikšti savo atsiliepimus 
apie darželio veiklą (pvz. tėvų susirinkimuose, per 
individualius priėmimus). 

3,6 

  5.2 - Aš įsitraukiu į darželio švenčių organizavimą ir jose 
dalyvauju. 

2,9 

5.10 - Aš esu patenkintas(-a), kad vaikas ugdosi būtent 
šitame darželyje. 

3,6 

  3.2 - Mes laiku gauname aiškią informaciją apie mūsų vaiko 
ugdymąsi, pažangą, pasiekimus bei nesėkmes. 

3,0 

3.5 - Mums, tėvams, yra aišku, į ką, kilus klausimams, galime 
kreiptis. 

3,6 

  2.12 - Ugdymas vis dažniau organizuojamas netradicinėje 
aplinkoje. 

3,1 

1.4 - Manau, jog mano vaiko ugdymas atitinka jo vystymosi 
galimybes ir gebėjimus. 

3,6 

  4.1 - Vaikų tarpusavio bendravimas yra geras. 
3,1 

5.4 - Darželyje tėvai visada laukiami. 
3,5 

  4.3 - Jeigu vaikai patiria diskomfortą, įstaiga imasi veiksmų, 
kad užkirstų tam kelią. 

3,1 

 



 

 

Švietimo ir mokslo  ministerija 2016 m. kovo 29 d. 

patvirtino mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, 

atnaujintą atsižvelgiant į praėjusiais metais priimtos Geros 

mokyklos koncepcijos nuostatas.  

 

Rekomenduojama šia metodika nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 

vadovautis visoms mokykloms, įgyvendinančioms 

bendrojo ugdymo programas.  

Pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas atnaujinta 

metodika apibrėžia įsivertinimo tikslus, uždavinius, 

detalizuoja įsivertinimo sritis, temas ir rodiklius, 

konkretizuoja įsivertinimo atlikimo būdą bei etapus, 

kartu skatinant bendruomeniškumą – bendrą visų 

bendruomenės narių atsakomybę 

už teikiamų paslaugų kokybę.  

 


