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DATA: 2019 M. LAPKRITIS

ATASKAITA PARENGE VEIKLOS ISIVERTINIMO GRUPE



2019 m.lapkridio men. lop5elyje-darZelyje ,,Drevinukas" atliktas veiklos kokybes isivertinimas,
vadovaujamtis ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika" (patvirtinta SUV zOOs
metq liepos22d. isakymu Nr. ISAK-I557).

Tikslas: [sivertinti Mokyklos veiklos kokybg, i5siai5kinti tobulintinas sritis.
Atliekarrt platqji isivertinim4, buvo i5dalinta 60 anketq, sugriLo 42. Koordinavimo grupe

apibendrino rezultatus, i5vadas ir siiilymus, kurie pateikti istaigos bendruomenei.
ISanalizavus gautus rezultatus, paai5kejo, kad geriausiai ivertintos veiklos sritys:

. Mokyklos valdymas;
o Vaiko ugdymas ir ugdymasis;
o I5tekliai;
o Parama ir pagalba vaikui, Seimai.

Tobulintinos veiklos sritys:
o Vaiko ugdymo(si) pasiekimai;
o Etrcsas.



I. ETOSAS.

1. Mokyklos vertybes( istaigos aplinkos svetingumas, saugumas ir estetika; istaigos
mikroklimatas);

2. Mokyklos ivaizdis ( ivaizdlio kurimo kultiira);
3. Mokyklos vidaus ir iSores ry5iai( bendruomenes nariq bendravimo ir bendradarbiavimo

kokybe; istaigos atvirumas pokydiams).
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Geriausiai vertinami veiklos rodikliai:

1. {staigos atvirumas pokydiams.

Tobulintini veiklos rodikliai:

1. {staigos mikroklimatas.
2. lstaigos bendruomenes nariq bendravimo ir bendradarbiavimo kokybd.

Neatsake : 3 apklausos dalyviai (toliau AD).



II. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS.

Ugdymo turinys (istaigos programos atiktis vaikq ugdymo(si) poreikiams ir
interesams; ugdymosi aplinka ir priemones);

Ugdymo(si) turinio ir procedflrq planavimas (ugdymo(si) turinio ir kasdienes

veiklos planavimas);

Ugdymo(si) proceso kokybe (ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas,

kflrybi5kumas, sistemingumas ; pedago go ir ugdyinio s4veika).
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Geriausiai vertinami veiklos rodikliai:

1. Ugdymo programos atitikimas vaikq ugdymo(si) poreikiams ir interesams.

2. IJgdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kfirybiSkumas, sistemingumas.

3. Pedagogo ir ugdYtinio sqveika.

4. TJgdymo(si) turinio ir kasdienes veiklos planavimas.

Tobulintini veiklos rodikliai:

1. Ugdymo(si) aplinka ir priemones.

Neatsake: 14 AD
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III. VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAI.

Vaiko raidos ir pasiekimq vertinimas (pasiekimq .ir paZangos vertinimas

istaigoje; tevq ir pedagogq skatinimo veiksmq suderinimas, vertinant vaikq

pasiekimus);

Vaikq pasiekimq kokybe (individualiis vaikq pasiekimq ivairiais amZiaus

tarpsniais vertinimas; vaiko pasiekimq kokybe pr.iesmokykliniame amZiuje)'

1.

2.

Geriausiai vertinami veiklos rodikliai:

1. Vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimas'

Tobulintini veiklos rodikliai:

1. ltevq ir pedagogq skatinimo veiksmai, derinant vaikq pasiekim'q vertinimus'

Neatsake :22 AD
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IV. PARAMA rR PAGALBA vAIKUt, SnImAt.

1. Vaiko teisiq garantavimas ir atstovavimas (bendruomenes nariq atsakomybe uZ

vaiko teises istaigoj e);

Vaiko poreikirtr tenkinimas (vaiko saugumas, emociniq, fiziniq, socialiniq

poreikiq tenkinimas istaigoje; sudarytos sqlygos vaikq saviraiSkai, jq gebejimq

pletrai; vaiko sveikatos stiprinimas);

Parama ir pagalba Seimai (vaikams teikiamq paslaugq kokybe)'

2.

a
J.
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Geriausiai vertinami veiklos rodikliai:

1. IJendruomenes nariq atsakomybe uZ vaiko teises'

2. .y'aiko saugumas, emociniq, fiziniq, socialiniq poreikiq tenkininnas.

3. 'y'aiko sveikatos stiPrinimas.

Tobulintini veiklos rodikliai:

f . isqlygt+ sudarymas vaikq savirai5kai' jq gebejimq pletrai'

Neatsal<.e : 6 AD



v. ISTEKLIAI.

1. Personalo politika (personalo kompetencija; pedagogq kvalifikacija);

2. Materialin-e aplinka (erdviq panaudojimo tikslingumas; grupiq aplinka ir

priemones);

3. Finansiniai istekliai (istaigos finansiniq lesq naudojimas; bendruomends

dalyvavimas, sprendziant istaigos leSq ir iStekliq panaudojimq);
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Geriausiai vertinami veiklos rodikliai:

Tobulintini veiklos rodikliai:

1. Grupiq aPlinka ir Priemones.
2. Erdviq panaudojimo tikslingumas'

3. Pedagogq kvalifikacija.

Neatsake: 2 AD

[staigos finansiniq le5q naudojimas.

i.rrar.ro*enes dalyvavimas, sprendziant istaigos 1e5q ir i5teklir4 panaudojim4'

Personalo komPetencij a.

1.

2.
a
J.
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VL MOKYKLOS VALDYMAS.

1. Vidaus auditas (vadovq dalyvavimas, vertinant personalo darbo kokybg);

2. Strateginis istaigos planas, metine veiklos proglama trei jq igyvendinimas
(veiklos planavimo veiksmingumas, istaigos organizuoj ami renginiai) ;

3. [staigos vadovq veiklos veiksmingumas ( istaigos atstlovavimas ir
reprezentavimas miesto bendruomenej e);

4. Valdymo ir savivaldos derme (istaigos savivaldos veiklumas; savivaldos ir

istaigos administracijos sprendimq ir veiksmq derme.)'
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Geriausiai vertinami veiklos rodikliai:

1. Vadovq dalyvavimas, vertinant personalo darbo kokybg'

2. {staigos organizuojami renginiai.

Tobulintini veiklos rodikliai:

1. Savivaldos veiklumas.

2. Savivaldos ir istaigos administracijos sprendimq ir veiksmq detme.

Neatsake : 10 AD.
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veiklos isivertinimo grupos sitrlymai istaigos bendruomenei:

1. Sudaryti pedagogams patrauklias darbo s4lygas, stiprinti draugi3kus, neformalius tarpusavio

ry5ius istaigos bendruomenes viduje.

Teikti pagalb4jauniems pedagogams, skatinant aktyviau dalyvauti bendruomenes veikloje.

Gerinti santyki tarp direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir pedagogq.

Susisteminti metodines priemones, atnaujinti pagil galimybes ir poreikius ugdymo

priemones, planingai ir nuolat atnaujinti istaigos aplink4 ir erdvers.

Skatinti ir aktyvinti pedagogq ir tevq bendradarbiavim4, vertinant vaikq pasiekimus.

Stiprinti savivaldos veiklum4, aktyviai isitraukti i mokyklos veiklos planavim4 bei planq

igyvendinimq.

2.
a
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