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VILNIAUS LOPSETTO.DARZELIO,,DREVINUIIIS"

VEIKLOS ISIVERTINIMO

ATASKAITA

DATA: 2020 M. LAPKRITIS

ATASKAITA PARENGE VEIKIOS ISIVERTINIMO GRUPE
veiklos kokybes isivertinimo grupes pirmininke Jolanta Zukauskiene



2020 m' lapkridio men. lopSelyje-darLelyje ,,Drevinukas" atliktas veiklos kokybes isivertinimas,
vadovaujantis ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito rnetodilka" (patvirtinta Stt11rt ZOOS
metq liepos 22d. isakymu Nr. ISAK-1551).

Tikslas: fsivertinti Mokyklos veiklos kokybg, i5siai5kinti tobulintinas sritis.
Atliekant platUi isivertinim4, buvo i5dalinta 16 anketq (sugriZo 14f), tevams pasitlvta anketa

apklausa.lt. (atsake 54).

Koordinavimo gnrpe apibendrino rezultafus, iSvadas ir sirllymus, kurie pateikti istaigos
bendruomenei.

ISanalizavus gautus rezultatus, paai5kdjo, kad geriausiai ivertintos veiklos sritys:
* Etosas (mokyklos mikroklimatas);

'!' Mokyklos valdymas (santykiai su personalu, komandq telkimas);
t' Vaiko poreikiq tenkinimas (individualirtr vaiko saugumo, emociniq, fiziniq ir socialiniq).

Tobulintinos veiklos sritys :

* vaiko ugdymo(si) pasiekimai (specialiqll poreikiq vaikq ugdyrno,(si) pazanga;
* Pagalbair paramavaikui, Seimai (ivairove);
{' Mokyklos vidaus ir i5ores rySiai (bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais

partneriais).



I.ETOSAS.

VEIKLOS RODIKLIAI:

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

2. Mokyklos ivaizdis (ivaizdLio klrimo kulfira);
3. Mokyklos vidaus ir i5oles rySiai( bendruomenes nariq bendravimo ir bendradarbiavimo kokvbe:

istaigos atvirrimas pokydiams).

ETOSAS

I Labai gerai I Gerai Patenkinamai lNepatenkinamai

Geriausiai vertinami veiklos rodikliai:

1. Mokyklos mikroklimatas.

2. Tapatumo ir pasididZiavimo ugdymo jstaiga jausmas.

Tobulintini veiklos rodikliai:

1, Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
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II. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS.

VEIKLOS RODIKLIAI:

1. Ugdymo turinys (lstaigos programos atitiktis vaikq ugdymo(si) poreikiams ir interesams:
ugdymosi aplinka ir priemones);

2. Ugdymo(si) turinio ir procedflry planavimas (ugdymo(si) turinio ir kasdienes veiklos
planavimas);

3' Ugdymo(si) proceso kokybe (ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kurybiskumas,
sistema; pedagogo ir ugdytinio s4veika).

VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS

0%

I Labai gerai I Gerai Patenl<inamai f Nepatenkinamai

Geriausiai vertinami veiklos rodikliai:

1. Programos atitiktis pagal valstybes nustatytus reikalavimus.

2. Mokytojo ir ugdytinio s4veika.

Tobulintini veiklos rodikliai:

1. Seimos gaunamos informacijos kokybe.
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III. VAIKO UGDYMO(SD PASIEKIMAI.

VEIKLOS RODIKLIAI:

I ' vaiko raidos ir pasiekimq vertinimas (pasiekimr4 ir paZangos vertinimas lstaigoje; tevq ir
pedagogq skatinimo veiksmq suderinimas, ve tinant vaikrl pasiekimus);

2' Vaikrl pasiekimrl kokybe (individuallrs vaikrl pasiekimq ivairiais am:Ziaus tarpsniais vertinimas;
vaiko pasiekimq kokybe priesmokykliniame amZiuje).

vArKo UGDYMO(St) PAStEKtMAI

t%

I Labai gerai I Gerai .: patenkinamai I Nepatenkinamai

Geriausiai vertinami veiklos rodikliai:

1. Vaiko daroma paZ,anga ivairiais amZiaus tarpsniais( ikimokyklinio ir priesmokyklinio).

2. Vaiko paZangos vertinimo sistema.

Tobulintini veiklos rodikliai:

1. Specialiqjq poreikiq vaikq ugdymo(si) pai,anga.

Palyginimas su 2019 m. -2Vo



IV. pARAMA rR pAGALBA vAIKUI, Snrvrnr.

VEIKLOS RODIKLIAI:

l. Vaiko teisiq garantavimas ir atstovavimas (bend,ruomenes nariq al;sakomybe uZ vaiko teises
lstaigoje);

2' Vaiko poreikiq tenkinimas (vaiko saugumas, emociniq, ftziniq, socrialiniq poreikiq tenkinimas
istaigoje; sudarytos s4lygos vaikq savilai5kai, jq gebejimq pletrai; vaiko sveikatos stiprinimas);

3. Parama ir pagalba Seimai (vaikams teikiamq paslaugq kokybe).

PARAMA IR PAGALBA VAIKUI, SEIMAI

I Labai gerai I Gerai Patenkinamai INepatenkinamai

Geriausiai vertinami veiklos rodikliai:

1. Individualiq vaiko saugumo, emociniq, fizinit4 ir socialiniq poreikiq tenkinimas.

2. Vaiko teisiq garantavimas ugdymo istaigoje.

Tobulintini veiklos rodikliai :

1. Pagalbos ir palamos Seimai ivairove.

2. Teikiamq paslaugq kokybe.
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V. ISTEKLIAI.

VEIKLOS RODIKLIAI:

l. Personalo politika (personalo kompetencija; pedagogq kvalifik acija);
2. Materialine aplinka (eldviq panaudojimo tikslingumas; grupiq aplinkra ir priemones);
3. Finansiniai i5tekliai (istaigos flnansiniq lesq naudojimas; bendruomen6s dalyvavimas.

sprendZiant istaigos le5q ir iStekliq panaudojim4).

I Labai geral I Gerai

Geriausiai vertinami veiklos rodikliai:

1. Galimybiq tobuleti sudarymas.

2. BiudZeto tvarkymo sistema.

Tobulintini veiklos rodikliai:

Patenkinamai lNepatenklnamai

1. Veiklos erdve ir jos bUkle ugdymo istaigoje.
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VI. MOKYKLOS VALDYMAS.

VEIKLOS RODIKLIAI:

1. vidaus auditas (vadovq dalyvavimas, vertinant personalo darbo kokybg);
2. Strateginis istaigos planas, metine veiklos programa bei jq igyvendinimas (veiklos planavimo

veiksmingumas, istaigos organizuojami renginiai);
3 ' Jstaigos vadol't1 veiklos veiksmingumas ( istaigos atstovavimas ir reprezentavimas miesto

bendruomeneje);
4. Valdymo ir savivaldos derme (lstaigos savivaldos veikluma:;; savivaldos ir istaigos

administracijos sprendimq ir veiksmq derme).

MOKYKLOS VATDVMAS

I Labai gerai I Gerai Patenkinamai I Nepatenkinamai I Neatsake

Geriausiai vertinami veiklos rodikliai:

1, Santykiai su personalu, komandq telkimas.

Tobulintini veiklos rodikliai:

1. Strateginio plano ir metinds veiklos programos struktrira ir turinys.

2. UZdaviniq jgyvendinimas.
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Veiklos isivertinimo grupds siiilymai istaigos bendruomenei:

1. Didesni demesi skirti ugdymui ir ugdymui(si), vaiko ugdymo(si) pasiekimams. Pasiiilyti
pedagogams ie5koti naujq turinio planavimo ir pateikimo budq, gerinti ugdymosi proceso
kolcybg (ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kfirybiSkumas, sistema; pedagogo
ir ugdytinio sqveika, IKT panaudojimas).

2. Kurti bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sistemq, :ulmegzti ivairesniusir tikslingesnius rySius, kurie turetq teigiamq poveik! ugdymo istaigos veiklai ir visai
bendruomenei.

3. Teikti ivairesng pagalbq ir paramq vailrui, Seimai, atrandant naujas fcrrmas ir budus, r[Sis, nuolat
tirti paslaugrl kokybg, informuoti apie teikiamas paslaugas iSsamiai ir: sistemingai.

4. Atkreipti mokytojrl ir specialistq demesi i specialiqjq poreikiq vaikq darom4 paLang4, kiek yra
panaudojamos ugdymo galimybes ir, ar paLanga atitinka tevq ir mokytojq l[kesdius, vaikq
rugdymosi poreikius.
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