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ĮSIVERTINIMO ATASKAITA  

 

Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta 

Marijampolės lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė‘‘ veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė. 

Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas buvo atliekamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 ,,Dėl mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos“.   

Lopšelio-darželio veiklos kokybės giluminis – teminis įsivertinimas yra planinga veikla, 

sistemingas veiklos ir rezultatų naudojimo tyrimas, padedantis nustatyti, kaip pasiekiami 

strateginio, metinio veiklos planų tikslai, kokius tikslus galima kelti ateičiai, tobulinti veiklą geros 

mokyklos link.  Lopšelio-darželio veiklos kokybės giluminis – teminis įsivertinimas yra nuolatinis 

reflektavimo procesas, suburiantis tam tikrą lopšelio-darželio  bendruomenės dalį  (administraciją, 

pedagoginius darbuotojus, ugdytinių tėvus) bei padėsiantis pagerinti įstaigos veiklą, remiantis jos 

stiprybėmis bei pašalinant trūkumus. 

Lopšelio – darželio  veiklos kokybės giluminio - teminio įsivertinimo tikslas – išnagrinėti 

lopšelio-darželio darbo aspektus, išskirti privalumus ir trūkumus, nustatyti įstaigoje teikiamo 

švietimo kokybę bei priimti pagrįstus sprendimus, kartu aptariant pasirinktos srities giluminio – 

teminio veiklos įsivertinimo rezultatus ir numatomus pokyčius bei parengti rekomendacijas 

tolimesnei kokybiškai įstaigos veiklai. 

Veiklos kokybės giluminio - teminio įsivertinimo uždaviniai: 

1. Numatyti lopšelio – darželio tobulintinos veiklos srities perspektyvą. 

2. Stiprinti lopšelio – darželio bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už 

visos įstaigos veiklos kokybę. 

3. Tobulinti lopšelio – darželio pedagogų kompetencijas, priimant bendrus sprendimus 

dėl tobulintinos srities kokybės gerinimo. 

4. Teikti lopšelio – darželio bendruomenės nariams išsamią informaciją apie įstaigos 

giluminio – teminio veiklos įsivertinimo rezultatus ir tobulintinus būdus ir kryptis. 

Ankščiau atlikto lopšelio-darželio plačiojo (visuminio) įsivertinimo rezultatai parodė, kad 

viena iš labiausiai tobulintinų įstaigos sričių:  1. Rezultatai, tema - 1.1. Asmenybės branda , rodiklis  

1.1.1. Asmenybės tapsmas. 

Atliekant lopšelio-darželio veiklos kokybės giluminį - teminį įsivertinimą, buvo pasirinkti 

patikimi duomenys, atitinkantys socialinio tyrimo metodus. Šiam veiklos kokybės įsivertinimui 

atlikti buvo pasirinkta anoniminė elektroninė anketa. Gauti duomenys buvo naudojami analizuojant 

situaciją ir grindžiant sprendimus dėl darbo kokybės bei tobulinimo krypčių. 



Veikla buvo vertinama lygiais. 

1 lygis – visiškai sutinku (vyrauja teigiami požymiai, stipriosios savybės) 

2 lygis – iš dalies sutinku (stipriųjų savybių daugiau nei trūkumų) 

3 lygis – nesutinku (yra rimtų trūkumų) 

4 lygis – negaliu atsakyti  

Atliekant giluminį-teminį įsivertinimą į  pateiktos anketos klausimus atsakė 19 

pedagoginių darbuotojų ir 71 respondentas iš ugdytinių tėvų (globėjų). 

Atlikus giluminio įsivertinimo anketinę apklausą, išryškėjo, jog vaikų asmenybės augimo 

raidos klausimu pedagogų įvertinimas yra išreikštas mažesne procentine išraiška (42%) nei tėvų 

globėjų - 69% (II lygis) , tačiau vaikų pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais abiejų šalių 

apklaustųjų respondentų įvertintas panašiai t. y, atitinkamai – 36,8% ir 46% (I lygis). Visiškai su 

teiginiu, jog ugdytiniai yra bendraujantys ir bendradarbiaujantys, supranta ir gina savo teises būti ir 

žaisti su kitais vaikais, visiškai  sutinka 73,7% pedagogų ir 76,1% tėvų (globėjų), o tai atitinka I 

veiklos vertinimo lygį. Vaiko santykiai su bendraamžiais - teigiamas savęs vertinimas ir 

priskyrimas bendruomenei (pedagogai (68,4%) ir tėvai (globėjai) (71,8% ), mokytojo pagalba 

vaikui (procentinė išraiška atitinkamai – 63,2% tėvai ir 67,6% tėvai (globėjai), ugdytinių sėkmingas 

įsitraukimas į kitų vaikų grupę (atitinkamai -  63,2%  ir 57,7%) bei ugdytinių gebėjimas tartis su 

bendraamžiais bei gero/blogo elgesio supratimas (atitinkamai – 31,6% ir 42,3%) tiek pedagogų, tiek 

tėvų (globėjų) yra įvertintas procentaliai panašia išraiška ir atitinka I lygį („visiškai sutinku“). Kad 

vaikai nusiteikę geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais (suaugusiaisiais) mano 

52,1% tėvų (globėjų) ir panašios nuomonės yra įstaigos pedagogai – 57,9%. (I lygis). Tuo tarpu 

ugdytinių gebėjimas apibūdinti/įvardinti save, savo gyvenamąją vietą bei šeimos narius, pedagogų  

yra įvertintas kritiškiau (26,3%.) nei tėvų (globėjų) (64,8%), o tai galima vertinti kaip dar veiklų 

tobulintiną aspektą. Panašus vertinimas yra dėl vaiko žinių apie įvairius gamtos reiškinius, naminius 

be laukinių gyvūnų atpažinimą bei įvardinimą – atitinkamai: pedagogai - 36,8% ir tėvai (globėjai) -

74,6%. 

Dauguma veiklų sričių yra įvertintos labai gerai, t.y. didžiausia procentine išraiška 

pasirinkta atsakymai „visiškai sutinku“, o tai atitinka I vertinimo lygį, kita mažesnė dalis atsakymų 

vertinami II lygiu (tai atitinka atsakymą „iš dalies sutinku“) bei bus įtraukiami į veiklų tobulintas 

sritis. 
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