
VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „DELFINUKAS“ 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 

 

          Lopšelio – darželio „Delfinukas“ veiklos kokybės įsivertinimas yra atliekamas vadovaujantis 
,,Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis’’(2009 m. kovo 30 
d. Nr. ISAK -607) 

Nuo 2013 -2014 m. m. analizuojami plačiojo audito nustatyti mokyklos tobulintini veiklos aspektai. 

2013-2014 m. m. pasirinkti tobulinti rodikliai:  

• Vaiko sveikatos stiprinimas (4.2.4); 

• Vaiko pasiekimų kokybė (5.2.) 

 IŠVADOS:  

• Dauguma pedagogų ir apie pusė apklaustų tėvų turi pastabų dėl sveikatos programos  

vykdymo; apie programą ir jos vykdymo rezultatus nepakanka informacijos, apie pusė 

pedagogų sveikatingumo programos įgyvendinimą laiko nepakankamu, trūko informacijos 

vertinant individualų darbą su vaikais, 2013-2014 m.m. (lyginant su 2011- 2012 m.m.) 

sumažėjo sportinių teminių renginių, pramogų. 

• Bendruomenės susirinkimuose 2013-2014 m.m. pasigedome vaikų sergamumo, 

sveikatingumo problemų aptarimo, nors įstaigoje du kartus metuose atliekama vaikų 

sergamumo analizė, tačiau jos rezultatai bendruomenei nebuvo skelbti bendrosios praktikos 

slaugytoja 2013- 2014 m.m. nesilankė grupių tėvai susirinkimuose. 

• 80% pedagogų ir 40% tėvų teigia, kad nepakankamai saugi yra kiemo teritorija ir sporto 

inventoriaus kieme, pusė apklausų  tėvų nesutinka, kad įstaigoje sukurta aplinka užtikrina 

vaiko saugumą ir tausoja sveikatą. 

•   “Vaiko pasiekimų kokybė” – šio pagalbinio rodiklio vertinimų skirtumai ne tokie 

akivaizdūs. 2013 m. vertinimuose išvestas 3,2 balo vidurkis, 2014 m. -3,4 balo. 

Respondentų, vertinusių ketvirtu ir treiu lygmeniu šį rodiklį skaičius 2013 m. buvo panašus 

(po 42,7%, 2 lygmeniu – 14,6%),o po metų nuomonės pasiskirstė truputį kitaip – 63,3% 

vertino aukščiausiu lygmeniu, 34,7% vertino “gerai”. 

 

2014-2015 m. m. pasirinkti tobulinti rodikliai:  

• Vaiko ugdymas ir ugdymas(is) (2) 



 

IŠVADOS:  

• Skatinamas tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas padedantis vaikams ugdytis; 

• Reguliarus tėvų informavimas apie  vaikų ugdymo(si) pasiekimus, padeda laiku pastebėti 

ugdymosi sunkumus; 

• Per pedagogų tarybos posėdžius išsamiai aptariamas ugdymo(si) turinio ir procesų 

planavimas ir numatomos priemonės ugdymo proceso kokybės gerinimas; 

• Didžiajai daliai pedagogų trūksta patirties rengiant individualizuotas ugdymo programas. 

• Ne visi pedagogai tiksliai apibrėžia  vaikų ugdomuosius tikslus, suplanavimą apmąsto patys 
neatsižvelgdami į ugdytinių norus, poreikius. 

• Neretai sudarytas grupės ugdymo planas neatitinka ugdymo situacijos, ugdymo sąlygų, vaikų 
poreikių bei pasirinkto ugdymo būdo. Keliami nerealūs tikslai ir uždaviniai, pernelyg nutolę nuo 
vaiko galimybių ir poreikių. 

2015-2016 m. m. pasirinkta tobulinti rodikliai:  

• Vaiko sveikatos stiprinimas (4.2.4); 

      IŠVADOS: 

• Nepakankamas finansavimas, silpna rėmėjų paieška reikalingai įrangai įsigyti, remonto 
darbams atlikti.  

•  Įgyvendinant įstaigos integralią sveikatingumo ugdymo programą, silpna tėvų skatinimo ir 
švietėjiška veikla. 

• Ne visi tėvai supranta ir palaiko vaiko norą judėti, išmokyti sportinių žaidimų, plaukti. Siekti 
fizinio ir dvasinio tobulumo. 

• Tėvų socialinė padėtis (mažas pajamas gaunančių šeimų didėjimas, emigracija) lemia didesnį 
vaikų globos poreikį nei ugdymo.  

• Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima patenkinamas, nėra paramos ir pagalbos šeimai 
sistemos. 

•  Įstaigoje daugėja kitakalbių vaikų (rusų, lenkų ir kt.), todėl būtina mokytis užsienio kalbų. 


