
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“ 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

2021 M.  

 

Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė, 

vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos 

kokybės įsivertinimo metodika  (2020), atliko veiklos kokybės įsivertinimą. 

Pagrindinis įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – surinkti objektyvią informaciją apie 

mokyklos veiklos sričių būklę ir numatyti gaires įstaigos darbui organizuoti, tolesnei jos veiklai 

plėtoti.  

Įsivertinimo atlikimo data:  2021 m. 

Anketa parengta 2021-12 Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" veiklos kokybės įsivertinimo 

anketa 2021 m. google formos docs.google.com platformoje. 

          TIKSLAS – skatinti lopšelio-darželio bendruomenės kryptingą diskusiją, į veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatus orientuotą kokybišką, vaiko poreikius tenkinantį ugdymą.  

UŽDAVINIAI:  

1. Konstatuoti ir aptarti lopšelio-darželio veiklos kokybės pasiekimus ir trūkumus;  

2. Atlikti visuminį įsivertinimą visų vertinimo sričių rodiklius, vertinant pagal keturių balų skalę 

(nepatenkinamai, patenkinamai, gerai, labai gerai).  

3. Vykdant lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą, laikytis objektyvumo ir 

konfidencialumo principų tvarios ir pasidalytos lyderystės ugdymuisi.  

4. Į lopšelio-darželio veiklos tobulinimo procesus įtraukti visus bendruomenės narius. 

Įstaigos vidaus audito vykdymą inicijavo direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Bielienė.      

Darbo grupės, patvirtintos 2021-12-31 direktoriaus įsakymu Nr. V-148  narės: Vida 

Misiūnienė, Renata Bielienė, Jurgita Naudžiuvienė, Alma Palkienė, Aušra Galvydytė analizavo 

veikos kokybės įsivertinimo metodiką, veiklos rodiklius, iliustracijas ir apibūdinančius požymius, 

apdorojo rezultatus. Parengė išvadų iliustraciją ir tėvų, pedagogų anketinės apklausos tyrimų 

rezultatus. Visuminiame veiklos įsivertinime, anketinėje apklausoje dalyvavo 17 pedagogų iš 21, 81 

ugdytinių šeimos narys iš 170.  

Remiantis, anketose pateikta nuomone ir suskaičiavus rezultatus, nustatyta:  

ĮSTAIGOS UGDYTINIŲ TĖVELIAI VERTINO ŠIAS SRITIS: 

• Vaiko gerovė 

• Ugdymo (si) aplinka 

• Bendravimas su vaikų šeimomis 

• Besimokančios organizacijos kultūra 

• Mokyklos savivalda 

 

VAIKO GEROVĖ 

1. VAIKŲ PSICHOLOGINIS IR FIZINIS SAUGUMAS 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 3 2 1 Lygis 

1.1.  Mano vaikas į mokyklą 

eina su džiaugsmu. 

57 

(70,37%) 

19 

(23,46%) 

2 

(2,47%) 

3 

(3,7%) 

0 4 

1.2. Mano vaikas mokykloje 

gerai sutaria su grupės 

vaikais. 

53 

(65,43%) 

23 

(28,4%) 

1 

(1,23%) 

0 4 

(4,94%) 

4 



2 
 

1.3. Jaučiu, kad mano vaikas 

yra saugus mokykloje. 

72 

(88,89%) 

7 

(8,64%) 

1 

(1,23%) 

1 

(1,23%) 

0 4 4 

1.4.Mokytojas su manimi 

aptaria nerimą sukėlusius 

ženklus vaiko elgesyje. 

53 

(65,43%) 

23 

(28,4%) 

3 

(3,7%) 

2 

(2,47%) 

1 

(1,23%) 

4 

2. VAIKŲ TARPUSAVIO SĄVEIKA 

 Vertinimo lygiai  

Nevertino 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bendras  

lygis:  

4 

4 3 2 1 Lygis 

2.1.  Mano vaikas 

mokykloje mokomas elgtis 

pagarbiai, laikytis taisyklių. 

71 

(87,65%) 

8 

(9,88%) 

0 1 

(1,23%) 

1 

(1,23%) 

4 

2.2. Grupės taisyklės 

pateiktos visiems vaikams 

suprantamais būdais 

64 

(79,01%) 

10 

(12,35%) 

1 

(1,23%) 

0 6 

(7,41%) 

4 

2.3. Esu supažindinta(-as) 

su grupės taisyklėmis. 

52 

(64,2%) 

19 

(23,46%) 

5 

(6,17%) 

1 

(1,23%) 

5 

(6,17%) 

4 

2.4. Mano vaikas 

mokykloje dalinasi žaislais, 

knygelėmis. 

38 

(46,91%) 

26 

(32,1%) 

0 1 

(1,23%) 

16 

(19,75%) 

4 

2.5. Mano vaikas pastebi, 

kai kitas vaikas grupėje yra 

liūdnas, nusiminęs, kai jam 

reikalinga pagalba. 

32 

(39,51%) 

22 

(27,16%) 

0 1 

(1,23%) 

26 

(32,1%) 

4 

Procentinė  rezultatų analizė suteikė pradinės informacijos apie lopšelio-darželio situaciją, padėjo nustatyti privalumus 

bei tas sritis, kurias reikia tobulinti. Pažvelgus į procentinę išraišką, pastebima, kad apie 90 % respondentų visiškai 

patenkinti savo vaiko gerove ugdymo įstaigoje, t.y. vaikų psichologiniu ir fiziniu saugumu bei vaikų tarpusavio 

bendravimu mažo vaiko mokykloje. 

UGDYMO(-SI) APLINKA 

1. FIZINĖ APLINKA 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

 

4 3 2 1 Lygis 

1.1.  Grupės fizinė aplinka 

saugi ir pritaikyta vaikų 

poreikiams. 

65 

(80,25%) 

14 

(17,28%) 

1 

(1,23%) 

0 1 

(1,23%) 

4 

1.2. Grupės aplinka 

estetiška, neperkrauta, 

primena namų aplinką. 

52 

(64,2%) 

23 

(28,4%) 

7 

(8,64%) 

0 0 4 

1.3. Grupės aplinkoje gausu 

vaizdinės informacijos 

(plakatų, žemėlapių, knygų, 

nuotraukų ir kt.). 

60 

(74,07%) 

18 

(22,22%) 

1 

(1,23%) 

0 2 

(2,47%) 

4 

1.4. Vaikų darbai 

eksponuojami grupės / 

mokyklos aplinkoje. 

68 

(83,95%) 

6 

(7,41%) 

 

1 

(1,23%) 

0 6 

(7,41%) 

4 

1.5. Mokyklos kieme yra 

vaikų žaidimų aikštelės, 

kurių įranga tvarkinga, 

saugi. 

50 

(61,73%) 

23 

(28,4%) 

5 

(6,17%) 

1 

(1,23%) 

2 

(2,47%) 

4 

1.6. Mokyklos lauko erdvės 

pritaikytos visapusiškam 

vaikų ugdymuisi 

43 

(53,09%) 

32 

(39,51%) 

3 

(3,7%) 

1 

(1,23%) 

2 

(2,47%) 

4 

2. SOCIALINĖ-EMOCINĖ APLINKA 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 4 3 2 1 Lygis 



3 
 

2.1.  Mano vaikas pasitiki 

mokytoju, žino, kad jis 

pagelbės, kai tik prireiks jo 

pagalbos. 

52 

(64,2%) 

18 

(22,22%) 

6 

(7,41%) 

0 5 

(6,17%) 

4  

 

Bendras 

lygis: 

4 

 
2.2. Užtikrinamas vaikų 

gyvenimo mokykloje ir 

namuose tęstinumas (vaikai 

gali iš namų atsinešti 

mėgstamus žaislus, kurie 

padeda jiems užmigti ar 

nusiraminti ir pan.). 

40 

(49,38%) 

17 

(20,99%) 

8 

(9,88%) 

9 

(11,11%) 

8 

(9,88%) 

4 

2.2. Mokykloje 

puoselėjamos tradicijos, 

organizuojamos bendros su 

tėvais šventės (gimtadienių, 

valstybinės, kalendorinės ir 

pan.). 

48 

(59,26%) 

18 

(22,22%) 

10 

(12,35%) 

4 

(4,94%) 

3 

(3,7%) 

4 

3. PAŽINTINĖ APLINKA 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

 

4 3 2 1 Lygis 

3.1. Mokykloje 

organizuojamos bendros su 

tėvais išvykos, renginiai 

6 

(7,41%) 

27 

(33,33%) 

9 

(11,11%) 

21 

(25,93%) 

18 

(22,22%) 

3 

3.2. Mokykloje sudarytos 

sąlygos mano vaiko poreikių 

tenkinimui ir gabumų 

plėtojimui. 

57 

(70,37%) 

20 

(24,69%) 

4 

(4,94%) 

0 0 4 

3.3. Ugdymosi erdvių 

kūrimas ar modifikavimas 

aptariamas kartu su tėvais. 

30 

(37,04%) 

26 

(32,1%) 

13 

(16,05%) 

6 

(7,41%) 

7 

(8,64%) 

4 

3.4. Grupėje yra vaikų 

amžiui tinkamų skirtingos 

paskirties priemonių, IKT. 

58 

(71,6%) 

16 

(19,75%) 

0 0 7 

(8,64%) 

4 

3.5. Mano vaikas mokykloje 

skatinamas domėtis savo 

šeimos istorija, tradicijomis. 

31 

(38,27%) 

23 

(28,4%) 

3 

(3,7%) 

0 25 

(30,86%) 

 

Rezultatų analizė parodė ir tobulintinas sritis, t.y. tik 37.04% tėvų mano, kad ugdymosi erdvių kūrimas ar modifikavimas 

yra aptariamas kartu su tėvais. Atsakymų rezultatuose atsispindi ir tėvelių noras, kad mokykloje būtų daugiau 

organizuojama bendrų su tėvais išvykų, renginių, kad vaikai savo mažo vaiko mokykloje būtų skatinami domėtis savo 

šeimos istorija, tradicijomis. 

BENDRAVIMAS SU VAIKŲ ŠEIMOMIS 

4. ŠEIMOS KULTŪROS PAŽINIMAS 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

2 

4 3 2 1 Lygis 

4.1.  Mokytojas kviečia tėvus 

į grupę vesti ugdomąjį 

renginį              (papasakoti 

apie savo profesijas, 

mėgstamas veiklas ir 

vaikystės knygas, keliones ir 

kt. 

12 

(14,81%) 

16 

(19,75%) 

6 

(7,4%) 

26 

(32,1%) 

22 

(27,1%) 

1 

4.2 Bendrų veiklų metu 

sudaro galimybes šeimoms 

geriau pažinti vieni kitus. 

13 

(16,4%) 

15 

(12,34%) 

10 

(12,34%) 

19 

(23,45%) 

24 

(29,62%) 

0 



4 
 

4.3. Mokytojas skatina tėvus 

keistis informacija gyvai ir 

interneto forumuose. 

39 

(48,14%) 

23 

(28,39%) 

5 

(6,17%) 

4 

(4,93%) 

10 

(12,34) 

4 

4.4. Susidūrus su sunkumais, 

mokytojas parodo empatiją ir 

rūpestį, nuramina, pateikia 

informacijos, idėjų ir pasiūlo 

pagalbą. 

56 

(69,13%) 

13 

(16,04%) 

5 

(6,17%) 

3 

(3,7%) 

4 

(4,93%) 

4 

Procentinė  rezultatų analizė suteikė pradinės informacijos apie lopšelio-darželio situaciją, padėjo nustatyti privalumus 

bei tas sritis, kurias reikia tobulinti. Pažvelgus į procentinę išraišką, pastebima, kad respondentai šeimos kultūros 

pažinimą ugdymo įstaigoje įvertino 2 lygiu. Todėl šią sritį būtina tobulinti 2022 metais.  

5. PARTNERYSTĖ SU ŠEIMA 

 Vertinimo lygiai  

Nevertin

o 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bendras  

lygis:  

4 

4 3 2 1 Lygis 

5.1. Bendraudamas su 

mokytoju suteikiu 

informacijos apie savo vaiko 

stiprybes ir pomėgius. 

61 

(75,3%) 

13 

(16,04%) 

6 

(7,4%) 

0 

(0%) 

1 

(1,23%) 

4 

5.2 Su mokytoju aptariu 

vaiko pasiekimus ir daromą 

pažangą. 

53 

(65,43%) 

25 

(30,86%) 

2 

(2,46%) 

1 

(1,23%) 

0 

(0%) 

4 

5.3. Mokytojas informuoja 

mane apie vaikui kylančias 

problemas ir aiškinasi kaip 

jas sprendžiame. 

52 

(64,19%) 

19 

(23,45%) 

6 

(7,4%) 

2 

(2,46%) 

3 

(3,7%) 

4 

5.4. Mokytojas reguliariai 

informuoja mane apie vaiko 

pasiekimus, daromą pažangą. 

40 

(49,38%) 

30 

(37,03%) 

5 

(6,17%) 

4 

(4,93%) 

2 

(2,46%) 

4 

5.5. Informacija apie vaiko 

pasiekimus ir pažangą 

suteikiama vadovaujantis 

konfidencialumo principu. 

54 

(66,66%) 

14 

(17,28%) 

3 

(3,7%) 

2 

(2,46%) 

8 

(9,87%) 

4 

5.6. Mokytojas su manimi 

visada elgiasi etiškai, 

pagarbiai. 

73 

(90,12%) 

5 

(6,17%) 

3 

(3,7%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4  

 

 

5.7. Mokytojas gerbia mano 

šeimos privatumą ir tik gavęs 

sutikimą, dalinasi 

informacija apie vaiką su 

kitais specialistais. 

53 

(65,43%) 

4 

(4,93%) 

2 

(2,46%) 

0 

(0%) 

22 

(27,1%) 

4  

5.8. Mokytojas leidžia 

susipažinti tik su mano vaiko 

pasiekimų aplanku ar kitais 

asmeniniais duomenimis. 

53 

(65,43%) 

12 

(14,81%) 

0 

(0%) 

6 

(7,4%) 

12 

(14,81%) 

4  

5.9. Mokytojas aptaria su 

tėvais numatomus ugdymo 

tikslus, ugdymo programą, 

naudojamus metodus, 

bendras taisykles, kurių 

reikėtų laikytis, atėjus į 

grupę, kokiais būdais ir 

kokiu dažnumu bus keičiama 

informacija. 

46 

(56,79%) 

22 

(27,16%) 

4 

(4,93%) 

3 

(3,7%) 

6 

(7,4%) 

4  
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5.10 Mokytojas kviečia tėvus 

dalyvauti rengiant grupės 

veiklos planus. 

27 

(33,33%) 

18 

(22,22%) 

8 

(9,87%) 

14 

(17,28%) 

15 

(18,51%) 

4  

5.11 Kartu su mokytoju 

aptariame trumpalaikius ir 

ilgalaikius vaiko ugdymosi 

tikslus. 

28 

(34,56%) 

22 

(27,16%) 

8 

(9,87%) 

11 

(13,58%) 

12 

(14,81%) 

4  

5.12 Su mokytoju sutariame, 

kokiu dažnumu ir kokios 

apimties gausiu informaciją 

apie vaiko pasiekimus  ir 

daromą pažangą. 

27 

(33,33%) 

20 

(24,69%) 

8 

(9,87%) 

10 

(12,34%) 

16 

(19,75%) 

4  

5.13 mokykloje vykdomos 

tėvų švietimo programos, 

dalijamasi pedagogine 

literatūra, nuorodomis į 

naudingus informacijos 

šaltinius. 

55 

(67,9%) 

15 

(18,51%) 

3 

(3,7%) 

2 

(2,46%) 

7 

(8,64%) 

4  

5.14 Esu informuotas apie 

mokytojo naudojamas 

veiksmingas ugdymo 

strategijas ir priemones. 

41 

(50,61%) 

25 

(30,86%) 

4 

(4,93%) 

6 

(7,4%) 

6 

(7,4%) 

4  

5.15 Esant poreikiui, mano 

vaikas gali gauti reikalingą 

mokykloje dirbančių 

specialistų pagalbą. 

57 

(70,37%) 

15 

(18,51%) 

1 

(1,23%) 

1 

(1,23%) 

8 

(9,87%) 

4  

5.16 Tėvai yra informuoti 

apie vaikui naudingas 

paslaugas ir už mokyklos 

ribų. 

42 

(51,85%) 

20 

(24,69%) 

4 

(4,93%) 

3 

(3,7%) 

12 

(14,81%) 

4  

6. MOKYKLOS VEIKLOS VADYBA 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

 

4 3 2 1 Lygis 

6.1.  Mokykla yra 

kūrybinga, taiko švietimo 

naujoves, dalyvauja įvairaus 

lygio projektuose. 

67 

(82,71%) 

11 

(13,58%) 

1 

(1,23%) 

0 

(0%) 

2 

(2,46%) 

4 

6.2. Mokykloje 

įgyvendinamos vaikams ir 

tėvams skirtos priemonės 

vaikų adaptacijos 

laikotarpiui/ perėjimui į 

pradinį ugdymą. 

53 

(65,43%) 

15 

(18,51%) 

2 

(2,46%) 

0 

(0%) 

11 

(13,58%) 

4 

6.3. Tėvai dalyvauja 

mokyklos veiklos 

įsivertinime. 

45 

(55,55%) 

18 

(22,22%) 

 

2 

(2,46%) 

2 

(2,46%) 

 

14 

(17,28%) 

4 

6.4. Su tėvais tariamasi dėl 

mokyklos veiklos 

tobulinimo. 

35 

(43,2%) 

21 

(25,92%) 

3 

(3,7%) 

4 

(4,93%) 

18 

(22,22%) 

4 

6.5. Tėvai supažindinami su 

mokyklos veiklos 

įsivertinimo/ 

išoriniovertinimo rezultatais. 

36 

(44,44%) 

22 

(27,16%) 

5 

(6,17%) 

2 

(2,47%) 

17 

(20,98%) 

4 

7. MOKYKLOS SAVIVALDA 
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 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

 

4 3 2 1 Lygis 

7.1.  Mokyklos savivalda 

aktyvi.  

56 

(69,13%) 

11 

(13,58%) 

2 

(2,46%) 

0 

(0%) 

13 

(16,04%) 

4 

7.2. Mokyklos savivaldoje 

sprendimai priimami 

skaidriai. 

49 

(60,49%) 

11 

(13,58%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

21 

(25,92%) 

4 

7.3. Mokykla renka vaikų/ 

tėvų pasiūlymus, kaip 

gerinti mokyklos aplinką, 

ugdymo procesą, 

bendradarbiavimo būdus.  

51 

(62,96%) 

19 

(23,45%) 

2 

(2,46%) 

3 

(3,7%) 

6 

(7,4%) 

4 

 

TĖVŲ ATSAKYMAI KĄ NORĖTŲ TOBULINTI:      

• Labai džiaugiuosi mūsų darželiu. na o tobulumui ribų juk nėra :) sėkmės ir toliau taip puikiai 

dirbti! 

• Labai daug problemų kyla dėl ribojimu, nes kontaktai yra apriboti, ko pasėkoje labai sunku su 

būrelių prieinamumu, nes papildomas lavinimas galimas tik radus sutarimą grupėje. 

• Norėčiau dalyvauti vaiko mokykliniame gyvenime, lankytis renginiuose, vaikų 

pasirodymuose. Suprantu, kad tai nėra ugdymo įstaigos valioje, bet norėtųsi, kad tėvai galėtų 

dalyvauti vaikų gyvenime ir mokyklos ribose. 

• Vaikas iš darželio grįžta laimingas tai svarbiausia. Dėl kažko daugiau sunku ką ir pasakyt, nes 

dėl Covid negalima užeiti į vidų ir pamatyt kaip jie ten gyvena. Ačiū 

• Esant reikalui, visada galime teikti pasiūlymus, kurie bus išklausyti.  

• Kad auklėtojos grupes vaikus pasitiktu ir palydėtu iki durų. Nes rytais, vaikai paleidžiami 

vieni eiti i grupes. 

• Norėčiau aktyviau prisidėti ir dalyvauti vaiku darželio gyvenime, įvairiomis formomis, 

kad ir papasakoti apie profesiją, padėti nuvažiuoti vaikams kur nors ar pan. (čia tik pvz.), bet kol 

kas nėra jausmo, kad kažkam tai butu aktualu, norėtųsi daugiau paties personalo iniciatyvos, nes 

aš negaliu numatyti kas yra reikalinga, galiu tik mielai prisidėti. 

• Aplinka, kurioje būna vaikai, tiek lauką, tiek vidų. 

• Atnaujinti grupių klases, daugiau laiko skirti auklėtojų ir tėvų aptarimui apie vaiką. 

• Daugiau informacijos apie savo vaiko pasiekimus. 

• Esame patenkinti vaiko ugdymo aplinka ir kokybe. 

• Šiuo metu viskas tobula, turint nuostabią direktorę. 

• Lauko erdves, ypač lopšelinukams, labai ribotas kiemas, trūksta aktyvios veiklos, veikiančių 

saugių čiuožyklų, supynių, karstynių ir pan. 

• Man viskas tinka. 

• Tik pirmi metai darželyje, keisti nieko nenoriu. 

• Šiuo metu negalėčiau pasakyti. 

• Viskas puiku. 

• Būtų reikalinga įgyvendinti patalpų kondicionavimo poreikį vasarai ir atnaujinti dar 

neatnaujintas lauko žaidimo erdves. 

• Daugiau atidumo vaikams. 

• Dantukų higiena, ypatingai pieninių, labai svarbu vaikučiams - galbūt prieš pietų miegelį 

galėtų būti įvesta tradicija išsivalyti dantukus. Ne tik namuose, bet ir darželyje ugdytų dantukų 

valymo įgūdžius. 

• Logopedo paslaugos turėtų būti kokybiškesnės. 

• Yra kur tobulėti 
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• Aišku mums jau paskutiniai metai, išeisime. Bet…. Kaip buvo jau n metu, taip ir liko, daug 

nusiskundimu auklėtoja (mokytojos vardas žinomas). Vaikai jau baigs eiti pas ją, bet dar vis kasryt 

reikia įkalbinėti pakilti i grupę, kai atsiliepia domofonu. 

• Viskas puikiai 

• Esame labai patenkinti, kad lankome šią švietimo įstaigą. Tobulinimui pasiūlymų dar neturime. 

• Mes džiaugiamės lankydami šį darželį. 

• Norėtųsi dažniau “Mūsų darželio” sistemoje gauti informaciją apie vaiko pasiekimus, 

daugiau informacijos iš auklėtojų apie kasdienes veiklas ir kaip vaikams sekasi grupėje. Labai 

tikimės kad vasarą grupėse bus kondicionieriai, bei žaidimų aikštelės atnaujinimo. 

• Gerai būtų, kad mažesnieji būtų labiau įtraukiami į veiklas kaip baseinas, kiti būreliai. 

• Daugiau suteikti info apie vaiką: pasiekimus, elgesį, nerimą, džiaugsmą, santyki su vaikais 

ir mokytojomis. 

• Komunikavimą su tėvais. Pranešti jei vyksta tėvų susirinkimas, nesvarbu vaikas serga ar 

ne. Darželį visko nutinka vaikui susižeidus, ar taip nutiko, kad užgavo pasakyti . Konkreti 

situacija: berniukas pataikė iš ledo į kaktą dukrai didžiausias guzas, auklėtoja atiduodant nei 

žodžio nepasakė kol negrįžau aiškintis. Auklėtoja (mokytojos vardas žinomas) nenori ar nemoka 

bendrauti su tėvais trūksta suvokimo, kad turi bendrauti ir informuoti kaip vaikui sekasi, 

neužtenka įdėti vieną nuotrauką į Facebook grupę. 

• Maistas….. 

• Toliau stengtis kaip iki šiol 

• Ugdymo įstaiga labai stipriai žengė į priekį su nauja vadovybe, pokytis labai akivaizdus ir 

sveikintinas.  

• Ugdymas vyksta labai šauniai-per įvairias veiklas. Gal tik pasigendu lauke kai kurių 

patobulinimų-truputį daugiau sūpynių ir veiklos centrų. 

• Nieko, tik gaila, kad dėl esamos situacijos tėvai nedalyvauja jokiuose renginiuose ir kitose 

veiklose. 

• Darželio grupėse norėtųsi, kad vaikams nebūtų rodomi filmukai, būtų mažiau ekranų . 

• Viskas gerai 

• Mums čia labai patinka. 

• Pirmieji metai darželyje, tad kolkas pasiūlymų kaip tobulinti neturiu, nes ir taip esame 

patenkinti.  

• Auklėtojos nuostabios, visada papasakoja kaip vaikui sekėsi, kokios nuotaikos buvo, ar valgė. 

Kasdien matome įkeltas nuotraukas su tos dienos veiklomis su aprašymais, darbo metu visada smagu  

pažiūrėti kaip vaikui sekasi ir ką veikia. :) 

• Tikrai džiaugiamės mokykla ir veiklų organizavimu. Nieko keisti nereikia 

• Viskas labai puiku! Puikūs pedagogai, specialistai, administracijos darbuotojai.  

• Esame kolkas patenkinti 

• Mūsų grupės pedagogai-nuostabūs specialistai, bendrauja su tėveliais ir puikiai atlieka savo 

darbą. 

• Mokytojos galėtų naudoti programėlę Kindervibe kasdienėms akimirkoms pasidalinti su tėvais.  

• Mūsų šeimos lūkesčiai pateisinami, tad akivaizdžių pokyčių poreikio nematome.  

• Lauke pavėsinių zonoje būtinai reikia pakeisti plyteles, kai kurios išlindusios į paviršių 

per kelis centimetrus. Prisegčiau nuotrauką, bet, deja, nėra galimybės.  

• Įsigilinimas į individualius vaiko poreikius - auklėtojų komunikacija su tėvais su tikslu 

padėti ir patarti, o ne pranešti apie netinkamą elgesį - bendradarbiavimas bendro tikslo vardan. 

Į darželį savo vaiką vedame ne tam, kad jo atsikratyti, o tam, kad jis augtų ir taptų visuomenės 

dalimi. Net jei tai savivaldybės užtikrinama paslauga, jos kokybė ir personalo požiūris į vaiką 

mums labai svarbūs. 
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• Esu patenkinta, kad pasirinkau Jūsų įstaigą, kurioje sudarytos puikios sąlygos ugdyti savo 

vaikus. Sėkmės tolimesniuose darbuose. 

• Atnaujinti lauko žaidimų aikšteles. 

• Keisti nieko nereikia, viskas labai puiku. 

• Lauko žaidimo aikštelių remonto. 

• Auklėtojas, kurios yra garbaus amžiaus. Kurios neturi kantrybės su mažais vaikais ir taiko 

labai atgyvenusius bendravimo su vaikais metodus. 

• Linkiu dar labiau atsirenuovuoti patalpas. 

• Norėtume, kad grįžtų renginiai su tėvais, tėvų susirinkimai, mokykla vėl taptų atvira tėvams.  

• Man patinka ši mokykla. Gaila, vaikai dar adaptacijos procese ir yra kitos nuomones.  

• Viskas puiku, nieko keisti nenorėčiau. 

• Norėčiau padėkoti, už tokį šaunų, visapusišką ir įdomų mažųjų ugdymą. 

• Vėdinti patalpas kai juose nėra vaikų, o prieš einant miegot nors 15 min prieš uždaryti 

langus, kad pusnuogiai vaikai neturėtų lysti į šaltus patalus, šita problema nėra sprendžiama, nes 

tik pasveikęs vaikas nepraėjus savaitei vėl serga. 

• Grupėje mažai vietos, o didžiąją dalį erdvės užima stalai, vaikams lieka mažai vietos 

žaidimams. Būtų galima pagalvoti apie kompaktiškesnius stalus, kurie galėtų sutaupyti erdvės. 

Taip pat vasarą vaikams grupėse labai karšta, reikėtų įrengti kondicionierius. 

• Būtų smagu žinoti vaikams (grupei) skirtas ugdymo planelis mėnesiui, kokios temos ar 

tikslai bus vykdomi. 

• Pandemijos metai labai atskyrė tėvų ir mokytojų bendravimą. Reiktų pagalvoti kokiu 

(galbūt) sisteminiu būdu bendravimas būtų atkurtas. 

• Vyturėlis yra tobula vieta ugdyti mano sūnų. Ačiū, Vyturėli, jog tu esi...  

 

ĮSTAIGOS PEDAGOGAI VERTINO ŠIAS SRITIS: 

• Vaikų psicholohinis ir fizinis saugumas 

• Mokytojo sąveika su vaikais 

• Vaikų tarpusavio sąveika 

• Besimokančios organizacijos kultūra 

• Mokyklos savivalda 

 

1. VAIKŲ PSICHOLOGINIS IR FIZINIS SAUGUMAS 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

1.1.  Bendra grupės atmosfera pozityvi, grįsta 

maloniu bendravimu ir bendradarbiavimu. 

 

82.35 17.65 0 0 0 4 

1.2. Mokyklos fizinė aplinka saugi ir pritaikyta 

vaikų poreikiams. 

 

88.24 11.76 0 0 0 4 

1.3. Vaikai su mokytoju ir draugais kalbasi 

apie jausmus, mokosi atpažinti, įvardinti ir 

tinkamai reikšti emocijas. 

 

94.12 5.88 0 0 0 4 

Analizuojant respondentų atsakymus stebime, kad vaikų psichologinis ir fizinis saugumas yra 4 lygyje. Daigiausia 

94.12% yra skiriama kalbėjimui apie jausmus vaikų su mokytojais ir draugais, tinkamą gebėjimą reikšti emocijas.  

Mažiausia 82,35% skiriama bendrai pozityviai grupės atmosferai grįstai maloniu bendravimu ir bendradarbiavimu. 

88,24% mokytojų nurodė, kad mokyklos fizinė aplinka saugi ir pritaikyta vaikų poreikiams.  

2. MOKYTOJO SĄVEIKA SU VAIKAIS 
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 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

2.1.  Mokytojas skiria reikiamą dėmesį 

kiekvienam vaikui, remdamasis jo 

stipriosiomis pusėmis ir skatindamas jį 

ugdytis. 

 

76.47 17.65 5.88 0 0 4 

2.2. Mokytojas bendrauja taip, kad vaikai 

pasitikėtų savo jėgomis, didžiuotųsi savo 

individualumu ir unikaliomis savybėmis. 

 

100 0 0 0 0 4 

2.3. Mokytojas kuria socialines sąveikas 

grupėje, kurios skatina vaikus savarankiškai 

veikti, mokytis bendradarbiauti. 

 

94.12 5.88 0 0 0 4 

Analizuojant respondentų atsakymus stebime, kad mokytojų sąveika su vaikais yra 4 lygyje. Išryškėja 100% mokytojo 

gebėjimas bendrauti taip, kad vaikai pasitikėtų savo jėgomis, didžiuotųsi savo individualumu ir unikaliomis savybėmis. 

94,12% pasirinko, kad mokytojas kuria socialines sąveikas grupėje, kurioje skatina vaikus savarankiškai veikti ir 

mokytis bendradarbiauti. Ir 76,47% nurodė, kad mokytojas skiria reikiamą dėmesį kiekvienam vaikui, remdamasis jo 

stipriosiomis pusėmis ir skatinimu jį ugdytis.  

3. VAIKŲ TARPUSAVIO SĄVEIKA 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

 

Bendras  

lygis:  

4 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

3.1.  Vaikai žino, kokio elgesio iš jų tikimasi, 

mokosi laikytis grupės taisyklių. 

70.59 29.71 0 0 0 4 

3.2. Vaikai nebijo klysti, drąsiai išsako savo 

nuomonę ir dalyvauja priimant sprendimus 

grupėje. 

70.59 29.41 0 0 0 4 

3.3. Vaikai mokosi bendradarbiauti ir pagal 

savo amžių bendradarbiauja tarpusavyje, kartu 

konstruodami žinias ir padėdami vienas kitam. 

76.47 23.53 0 0 0 4 

3.4. Vaikai elgiasi empatiškai: jautriai 

reaguoja, rodo dėmesį vienas kitam. 

58.82 41.18 0 0 0 4 

3.5. Vaikai jaučiasi priklausantys grupės 

bendruomenei: žino, kad visada gali tikėtis 

mokytojo ir draugų pagalbos ir patys gali 

padėti savo draugams. 

94,12 0 5,88 0 0 4 

Analizuojant respondentų atsakymus stebime, kad vaikų tarpusavio sąveika yra 4 lygyje. Mokytojos 94,12% nurodė, 

kad vaikai jaučiasi priklausantys grupės bendruomenei, žinodami, kad visada gali tikėtis mokytojo ir draugų pagalbos ir 

patys gali padėti savo draugams. 76,47% mokytojos nurodė, kad vaikai mokosi bendradarbiauti ir pagal savo amžių 

bendradarbiauja tarpusavyje, kartu konstruodami žinias ir padėdami vienas kitam. Po 70,59% nurodė, kad vaikai žino, 

kokio elgesio iš jų tikimasi, mokosi laikytis grupės taisyklių. Ir vaikai nebijo klysti, drąsiai išsako savo nuomonę ir 

dalyvauja priimant sprendimus grupėje. Ir tik 58,82% mokytojų nurodė, kad vaikai elgiasi empatiškai, jautriai 

reaguodami ir rodydami dėmesį vienas kitam. 

4. LYGIOS GALIMYBĖS VISIEMS VAIKAMS UGDYTIS IR TOBULĖTI 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

4.1.  Mokytojas pripažįsta vaikų, šeimų ir 

bendruomenėje egzistuojančią įvairovę ir 

panaudoja ją ugdymo proceso turtinimui 

76.47 23.53 0 0  4 

4.2. Mokytojas savo kalboje ir veikloje 

vengia stereotipų. 

76.47 23.53 0 0 0 4 
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4.3. Mokytojas pritaiko ugdymo(si) 

aplinką ir veiklą skirtingų ugdymosi 

poreikių vaikams. 

76.47 23.53 0 0 0 4  

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

 

4.4. Mokytojas modifikuoja fizinę aplinką 

ir veiklas, teikia pagalbą, atsižvelgdamas 

į situacines vaikų reikmes. 

94.12 5.88 0 0 0 4 

4.5. Kiekvienas vaikas jaučiasi 

pripažįstamas ir gerbiamas, nepaisant jo 

ugdymosi galių, lyties, rasės, tautybės, 

šeimos socialinio statuso ir kt.; ir turi 

lygias galimybes dalyvauti visose 

veiklose. 

100.00 0 0 0 0 4 

4.6. Mokytojas stebi vaikų fizinę ir 

psichikos sveikatą, atpažįsta netinkamo 

elgesio su vaiku ar vaiko nepriežiūros 

požymius ir apie tai informuoja vaiko 

gerovės komisiją. 

88.24 11.76 0 0 0 4 

Analizuojant respondentų atsakymus stebime, kad klausimas apie lygias galimybes visiems vaikams ugdytis ir tobulėti 

yra 4 lygyje. 100% mokytojos nurodė, kad kiekvienas vaikas jaučiasi pripažintas ir gerbiamas, nepaisant jo ugdymosi 

galių, lyties, rasės, tautybės, šeimos socialinio statuso ir kt. ir turi lygias galimybes dalyvauti visose veiklose. 94,12%  

mokytojų modifikuoja fizinę aplinką ir veiklas, teikia pagalbą, atsižvelgdamos į situacines vaikų reikmes. 88,24% 

mokytojų nurodė, kad stebi vaikų fizinę ir psichikos sveikatą, atpažįsta netinkamo elgesio su vaiku ar vaiko 

nepriežiūros požymius ir apie tai informuoja vaiko gerovės komisiją. Po 76,47% skyrė mokytojos pripažindamos 

vaikų, šeimų ir bendruomenėje egzistuojančią įvairovę ir panaudoja ją ugdymo proceso turtinimui. Taip pat savo 

kalboje ir veikloje vengia stereotipų. Ir mokytojos pritaiko ugdymo(si) aplinką ir veiklą skirtingų ugdymosi poreikių 

vaikams. 

5. SPONTANIŠKA VAIKO INICIJUOTA VEIKLA (AŠ PATS) 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

5.1. Vaikai patys ieško informacijos, klausia, 

aiškinasi priežastis, samprotauja, įvairiai 

panaudoja turimas žinias, jaučia poreikį 

daugiau sužinoti, pažinti. 

64.71 29.41 5.88 0 0 4 

5.2. Vaikai savo iniciatyva pasirenka veiklą 

ir priemones, įsitraukia į veiklą ir ją plėtoja. 

76.47 17.65 0 5.88 0 4 

5.3. Vaikai kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, 

kai patys nepajėgia susidoroti su kilusiais 

sunkumais.  

94.12 0 5.88 0 0 4 

Analizuojant respondentų atsakymus stebime, kad klausimas spontaniška vaiko inicijuota veikla (aš pats) yra 4 lygyje. 

Mokytojos, net 94,12% nurodė, kad vaikai kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai patys nepajėgia susidoroti su kilusiais 

sunkumais. 76,47% nurodė, kad vaikai savo iniciatyva pasirenka veiklą ir priemones, įsitraukia į veiklą ir ją plėtoja. 

Kad vaikai patys ieško informacijos, klausia, aiškinasi priežastis, samprotauja, įvairiai panaudoja turimas žinias, jaučia 

poreikį daugiau sužinoti, pažinti, nurodo 64,71% respondentų.  

6. PATIRTINĖ VAIKO VEIKLA 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

6.1.  Vaikai drąsiai eksperimentuoja, 

tyrinėja. 

70.59 29.41 0 0 0 4 

6.2. Vaikai naudoja įvairius patirties 

kaupimo būdus (stebėjimą, bandymą, 

klausinėjimą), skatinančius juos tyrinėti, 

eksperimentuoti, savarankiškai domėtis ir 

būti kūrybingiems. 

70.59 33.33 5.88 0 0 4 
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6.3. Vaikai dalijasi tarpusavyje ir su 

mokytoju žiniomis, patirtimi, idėjomis. 

94.12 5.88 0 0 0 4 

Analizuojant respondentų atsakymus stebime, kad klausimas apie patirtinę vaiko veiklą yra 4 lygyje. Mokytojos nurodė 

94,12%, kad vaikai dalijasi tarpusavyje ir su mokytoju žiniomis, patirtimi, idėjomis. Po 70,59% mokytojos nurodė, 

kad vaikai drąsiai eksperimentuoja, tyrinėja ir, kad vaikai naudoja įvairius patirties kaupimo būdus (stebėjimą, 

bandymą, klausinėjimą), skatinančius juos tyrinėti, eksperimentuoti, savarankiškai domėtis ir būti kūrybingiems. 

 

7. ŽAIDIMAS 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

7.1.  Dienos metu skiriama laiko įvairiems 

vaikų žaidimams, kaip pagrindinei vaikų 

raidą ir ugdymąsi skatinančiai veiklai. 

94.12 0 5.88 0 0 4 

7.2. Vaikai patys inicijuoja, planuoja žaidimą 

ir aptaria savo žaidybinę patirtį. 

88.24    0         11.76    0 0 4 

7.3. Vaikai žaidžia skirtingo tipo žaidimus 

(pagal amžių, pomėgius, situaciją). 

94.12 5.88 0 0 0 4 

7.4. Vaikai žaidžia grupinius žaidimus, 

patiria malonias akimirkas. 

94.12 5.88 0 0 0 4 

7.5. Vaikai nevengia į žaidimą įtraukti 

suaugusiuosius ir jie žaidžia kartu. 

88.24 5.88 5.88 0 0 4 

Respondentai atsakydami į klausimą apie žaidimą, nurodė, kad jis yra 4 lygyje. Klausimo net trys dalys surinko po 

94,12%. Tai, kad vaikai žaidžia skirtingo tipo žaidimus ir, kad vaikai žaidžia grupinius žaidimus. Kad dienos metu 

skiriama laiko įvairiems vaikų žaidimams, kaip pagrindinei vaikų raidą ir ugdymąsi skatinančiai veiklai. Po 88,24% 

surinko klausimo dalys: kad vaikai patys inicijuoja, planuoja žaidimą ir aptaria savo žaidybinę patirtį ir, kad vaikai 

nevengia į žaidimą įtraukti suaugusiuosius ir jie žaidžia kartu.  

 

8. FIZINĖ APLINKA 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

8.1.  Ugdymo(si) aplinka yra saugi, estetiška, 

patraukli vaikams. 

82.35 17.65 0 0 0 4 

8.2. Ugdymo(si) aplinka yra patogi ir 

skatinanti imtis įvairios veiklos, 

individualiai, mažomis grupelėmis ar su 

visais grupės vaikais. 

70.59 35.29 0 0 0 4 

8.3. Ugdymo(si) aplinka suskirstyta į logiškai 

apibrėžtas mažesnes erdves (pagal ugdomas 

kompetencijas, veiklos centrus, kampelius ar 

kt.) su tam tikrai veiklai tinkamomis 

priemonėmis, skatinančiomis tyrinėti, žaisti 

ir ugdytis. 

58.82 35.29 5.88 0 0 4 

8.4. Ugdymo(si) priemonės tikslingos, 

skirtingos paskirties, pritaikytos vaikų amžiui 

ir poreikiams. 

94,12 5.88 0 0 0 4 

8.5. Aplinkoje įrengtos erdvės 

atsipalaidavimui ir ramybei, kuriose vaikai 

gali pabūti vieni ir pailsėti. 

82.35 17,65 0 0 0 4 

8.6. Užtikrinama, kad kiekvieną dieną teisės 

aktais nustatytą laiką, vaikai praleistų 

gryname ore. 

100.00 0 0 0 0 4 

8.7. Mokyklos lauko erdvės panaudojamos 

visapusiškam vaikų ugdymuisi. 

88.24 11.76 0 0 0 4 

Respondentų nuomone fizinė aplinka yra 4 lygyje. 100% mokytojos užtikrina, kad kiekvieną dieną teisės aktais nustatytą 

laiką, vaikai praleistų gryname ore. 94,12% mokytojos nurodo, kad ugdymo(si) priemonės tikslingos, skirtingos 
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paskirties, pritaikytos vaikų amžiui ir poreikiams. 88,24% mokytojų pritaria, kad mokyklos lauko erdvės panaudojamos 

visapusiškam vaikų ugdymuisi. Po 82,35% mokytojų pritaria, kad ugdymo(si) aplinka yra saugi, estetiška, patraukli 

vaikams. Ir, kad yra aplinkoje įrengtos erdvės atsipalaidavimui ir ramybei, kuriose vaikai gali pabūti vieni ir pailsėti. 

70,59% mokytojų nurodo, kad ugdymo(si) aplinka yra patogi ir skatinanti imtis įvairios veiklos, individualiai, mažomis 

grupelėmis ar su visais grupės vaikais. Nuomonei, kad ugdymo(si) aplinka suskirstyta į logiškai apibrėžtas mažesnes 

erdves (pagal ugdomas kompetencijas, veiklos centrus, kampelius ar kt.) su tam tikrai veiklai tinkamomis priemonėmis, 

skatinančiomis tyrinėti, žaisti ir ugdytis pritarė tik 58,82% respondentų. 

 

9. SOCIALINĖ-EMOCINĖ APLINKA 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

9.1.  Mokytojas kuria su kiekvienu vaiku 

prieraišų individualų santykį. 

88.24 11.76 0 0 0 4 

9.2. Aplinka yra turtinga įvairių socialinių 

sąveikų situacijomis (su kitais grupės vaikais, 

su tėvais, su kitais bendruomenės nariais). 

70.59 29.41 0 0 0 4 

Socialinė – emocinė aplinka, respondentų nuomone yra 4 lygyje. 88,24% mokytojų kuria su kiekvienu vaiku prieraišų 

individualų santykį. 70,59%  nurodė, kad aplinka yra turtinga įvairių socialinių sąveikų situacijomis (su kitais grupės 

vaikais, su tėvais, su kitais bendruomenės nariais).  

 

10. PAŽINTINĖ APLINKA 

 Vertinimo lygiai Nevertin

o 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

10.1. Vaikai mokosi saugoti aplinką ir turi 

praktinių galimybių prisidėti prie aplinkos 

puoselėjimo. 

76.47 23.53 0 0 0 4 

10.2. Vaikai dalyvauja planuojant, kuriant ir 

prižiūrint grupės aplinką. 

76.47 23.53 0 0 0 4 

10.3. Vaikai naudoja jų amžiui tinkamas 

skirtingos paskirties priemones, informacines 

ir komunikacines technologijas. 

76.47 23.53 0 0 0 4 

10.4. Siekdamas praturtinti vaikų ugdymąsi ir 

skatindamas jų socializaciją, mokytojas 

naudoja už mokyklos ribų esančius 

bendruomenės išteklius ir į grupę kviečiasi 

bendruomenės narius. 

64.71 23.33 11.76 0 0 4 

10.5. Ugdymo(si) aplinka skatina vaikus 

nevengti tam tikros jų amžiui tinkamos 

ugdymo(si) rizikos.. 

70.59 23.33 5.88 0 0 4 

Pažintinė aplinka respondentų nuomone yra 4 lygyje. Po 76,47% surinko klausymo trys dalys:  

• kad vaikai mokosi saugoti aplinką ir turi praktinių galimybių prisidėti prie aplinkos puoselėjimo;  

• kad vaikai dalyvauja planuojant, kuriant ir prižiūrint grupės aplinką;  

• kad vaikai  naudoja jų amžiui tinkamas skirtingos paskirties priemones, informacines ir komunikacines 

technologijas. 

70,59% mokytojų nurodė, kad ugdymo(si) aplinka skatina vaikus nevengti tam tikros jų amžiui tinkamos 

ugdymo(si) rizikos. Siekdamas praturtinti vaikų ugdymąsi ir skatindamas jų socializaciją, 64,71% mokytojų 

naudoja už mokyklos ribų esančius bendruomenės išteklius ir į grupę kviečiasi bendruomenės narius.  

11. UGDYMO STRATEGIJOS, PADEDANČIOS VAIKO ASMENYBINEI RAIDAI 

 Vertinimo lygiai Nevertin

o 

  

 4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 
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11.1.  Grupėje mokytojo taikomos kasdienės 

vaikams įprastos veiklos padeda ugdytis 

vaikų savireguliaciją ir savarankiškumą. 

94.12 5.88 0 0 0 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras 

 lygis: 

4 

 

11.2. Mokytojas vadovaujasi dialogiško 

bendravimo principu, grupėje palaikydamas 

ir inicijuodamas nuolatinius dialogus tarp 

vaikų, tarp vaikų ir suaugusiųjų. 

94.12 5.88 0 0 0 4 

11.3. Vaikai turi galimybių rinktis ir priimti 

sprendimus, susijusius su ugdymo(si) 

procesu bei kitomis situacijomis, mokytojas 

sudaro sąlygas vaikams patirti savo priimtų 

sprendimų pasekmes. 

88.24 11.76 0 0 0 4 

11.4. Mokytojas modeliuoja ir taiko 

strategijas, skatinančias prasmingą vaikų 

bendradarbiavimą ir tarpusavio paramą. 

94.12 5.88 0 0 0 4 

1.5. Mokytojas taiko strategijas, padedančias 

vaikams kurti darnius santykius ir 

bendradarbiauti su kitais žmonėmis. 

94.12 5.88 0 0 0 4 

Ugdymo strategijos, padedančios vaiko asmenybinei raidai, respondentų nuomone yra 4 lygyje. Po 94,12% surinko 

net keturios klausymo dalys, tai: 

• Grupėje mokytojo taikomos kasdienės vaikams įprastos veiklos padeda ugdytis vaikų savireguliaciją ir 

savarankiškumą. 

• Mokytojas vadovaujasi dialogiško bendravimo principu, grupėje palaikydamas ir inicijuodamas nuolatinius 

dialogus tarp vaikų, tarp vaikų ir suaugusiųjų. 

•  Mokytojas modeliuoja ir taiko strategijas, skatinančias prasmingą vaikų bendradarbiavimą ir tarpusavio 

paramą. 

• Mokytojas taiko strategijas, padedančias vaikams kurti darnius santykius ir bendradarbiauti su kitais žmonėmis. 

Kad vaikai turi galimybių rinktis ir priimti sprendimus, susijusius su ugdymo(si) procesu bei kitomis situacijomis, 

mokytojas sudaro sąlygas vaikams patirti savo priimtų sprendimų pasekmes, nurodė 88,24% respondentų.  

 

12. UGDYMO STRATEGIJOS, SKATINANČIOS VAIKO MOKYMOSI PROCESĄ 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras  

lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

12.1.  Mokytojas naudoja ugdymo strategijas, 

kurios holistiškai aprėpia visas vaikų 

ugdymosi sritis. 

82.35 17.64 0 0 0 4 

12.2. Mokytojas siūlo veiklas, kurios skatina 

vaikų susidomėjimą ir kelia jiems naujų 

iššūkių, žadina kūrybingumą, tyrinėjimą, 

eksperimentavimą, padeda savarankiškai 

ieškoti atsakymų, spręsti problemas. 

94.12 5.88 0 0 0 4 

12.3. Mokytojas vertina vaikų įsitraukimo į 

ugdymosi procesą lygį ir prireikus tinkamai 

pritaiko veiklas, siekdamas, kad visi vaikai 

aktyviai dalyvautų ugdymosi procese ir 

pasiektų pažangą. 

76.47 23.53 0 0 0 4 

12.4. Mokytojas taip integruoja ugdymosi 

patirtis, kad vaikai akivaizdžiai matytų ryšius 

tarp išmoktų sąvokų ir jų kasdienės patirties 

ir gebėtų įgytas žinias pritaikyti realiose 

situacijose. 

88.24 11.76 0 0 0 4 

Analizuojant respondentų atsakymus matome, kad ugdymo strategijos, skatinančios vaiko mokymosi procesą yra 4 

lygyje. Kad mokytojas siūlo veiklas, kurios skatina vaikų susidomėjimą ir kelia jiems naujų iššūkių, žadina 

kūrybingumą, tyrinėjimą, eksperimentavimą, padeda savarankiškai ieškoti atsakymų, spręsti problemas nurodė, net 

94,12% respondentų. 88,24% mokytojų taip integruoja ugdymosi patirtis, kad vaikai akivaizdžiai matytų ryšius tarp 
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išmoktų sąvokų ir jų kasdienės patirties ir gebėtų įgytas žinias pritaikyti realiose situacijose. 82,35% mokytojų naudoja 

ugdymo strategijas, kurios holistiškai aprėpia visas vaikų ugdymosi sritis. Kad mokytojas vertina vaikų įsitraukimo į 

ugdymosi procesą lygį ir prireikus tinkamai pritaiko veiklas, siekdamas, kad visi vaikai aktyviai dalyvautų ugdymosi 

procese ir pasiektų pažangą, nurodė 76,47% respondentų.  

 

13. UGDYMO STRATEGIJOS, PALAIKANČIOS ŽAIDIMĄ, KAIP PAGRINDINĘ VAIKO VEIKLĄ 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

Bendras 

lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

13.1.  Mokytojas žaidimą vertina kaip 

ugdymo(si), tyrinėjimų, atradimų, 

įsitraukimo ir džiaugsmo šaltinį. 

76.47 23.33 0 0 0 4 

13.2. Mokytojas taiko strategijas, 

skatinančias vaikų amžiui ir raidos etapui 

tinkamą žaidybinę patirtį. 

82.35 11.76 5.88 0 0 4 

13.3. Mokytojas reikalui esant įsitraukia į 

vaikų žaidimus. 

88.24 11.76 0 0 0 4 

13.4. Mokytojas palaiko žaidimų įvairovę 

grupėje (pagal vaikų amžių, pomėgius, 

situaciją). 

76.47 23.33 0 0 0 4 

Analizuodami respondentų atsakymus į klausimą ugdymo strategijos, palaikančios žaidimą, kaip pagrindinę vaiko 

veiklą, vyrauja 4 lygis. 88,24% mokytojų nurodė, kad reikalui esant įsitraukia į vaikų žaidimus. 82,35% nurodė, kad 

taiko strategijas, skatinančias vaikų amžiui ir raidos etapui tinkamą žaidybinę patirtį. Ir po 76,47% nurodė, kad žaidimą 

vertina kaip ugdymo(si), tyrinėjimų, atradimų, įsitraukimo ir džiaugsmo šaltinį, bei palaiko žaidimų įvairovę grupėje 

(pagal vaikų amžių, pomėgius, situaciją). 

 

14. PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

 

Bendras 

 lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

14.1.  Mokytojas bendrauja su vaikų šeimų 

nariais, norėdamas geriau pažinti vaiką ir 

įvertinti jo galias 

76.47 23.53 0 0 0 4 

14.2. Mokytojas sistemingai stebi ir fiksuoja 

vaikų pasiekimus, dokumentuoja vaikų 

daromą pažangą, lygina ankstesnius vaiko 

pasiekimus su esamais, viešai nelygina vaikų 

pasiekimų tarpusavyje.. 

88.24 11.76 0 0 0 4 

14.3. Mokytojas ugdo vaikų gebėjimą vertinti 

savo ir kitų vaikų veiklą, elgesį ir darbus. 

94.12 5.88 0 0 0 4 

14.4. Mokytojas ir šeimos nariai dalijasi 

informacija apie vaiko daromą pažangą. 

82.35 17.65 0 0 0 4 

14.5. Mokytojas į vertinimo ir planavimo 

procesą įtraukia švietimo pagalbos ir kitus 

specialistus, siekdamas suteikti veiksmingą ir 

tikslingą pagalbą 

76.47 23.53 0 0 0 4 

Analizuojant respondentų išsakytas nuomones klausimu apie pasiekimų vertinimus, vyrauja 4 lygis. 94,12% mokytojų 

nurodė, kad ugdo vaikų gebėjimą vertinti savo ir kitų vaikų veiklą, elgesį ir darbus. 88,24%, kad sistemingai stebi ir 

fiksuoja vaikų pasiekimus, dokumentuoja vaikų daromą pažangą, lygina ankstesnius vaiko pasiekimus su esamais, 

viešai nelygina vaikų pasiekimų tarpusavyje. 82,35% mokytojų nurodė, kad  dalinasi su šeimos nariais informacija 

apie vaiko daromą pažangą. Kad mokytojas bendrauja su vaikų šeimų nariais, norėdamas geriau pažinti vaiką ir 

įvertinti jo galias, bei į vertinimo ir planavimo procesą įtraukia švietimo pagalbos ir kitus specialistus, siekdamas 

suteikti veiksmingą ir tikslingą pagalbą nurodė 76,47% respondentų. 

 

15. UGDYMO PLANAVIMAS 

 Vertinimo lygiai Nevertino   
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4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis  

 

 

 

 

 

Bendras  

lygis: 

4 

 

15.1.  Mokytojas aptaria su tėvais vaiko 

amžiaus tarpsniui realius lūkesčius, 

atsižvelgdamas į individualias vaiko galias 

ir skirtingą ugdymosi patirtį, ir kartu sutaria 

dėl trumpalaikių ir ilgalaikių ugdymosi 

tikslų. 

76.47 23.53 0 0 0 4 

15.2. Mokytojas planuoja ugdymą(si), 

remdamasis žiniomis apie vaikų jau 

turimus gebėjimus, nuostatas, žinias ir 

supratimą, jų individualius ugdymosi 

poreikius ir siekdamas vaikų ugdymosi 

pasiekimų augimo. 

94.12 5.88 0 0 0 4 

15.3. Planuodamas mokytojas išlaiko 

pusiausvyrą tarp individualios veiklos, 

veiklos mažose grupėse ir visos grupės 

ugdomosios veiklos. 

82.35 17.65 0 0 0 4 

15.4. Mokytojas išlaiko pusiausvyrą tarp iš 

anksto suplanuotos ir vaikų pasiūlytos 

veiklos. 

82.35 17.65 0 0 0 4 

15.5. Mokytojas planuoja ir veikia 

lanksčiai, atsižvelgdamas į besikeičiančią 

situaciją, vaikų interesus bei poreikius. 

82.35 17.65 0 0 0 4 

15.6. Mokytojo parengtas ilgalaikis planas 

yra nuoseklus (savaitinių planų tarpusavio 

tęstinumas), paremtas savo veiklos 

refleksija, derantis su ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programų tikslais. 

76.47 23.53 0 0 0 4 

Analizuojant respondentų atsakymus į klausimą apie ugdymo planavimą, stebimas bendras 4 lygis. 94,12% mokytojų 

planuoja ugdymą(si), remdamasis žiniomis apie vaikų jau turimus gebėjimus, nuostatas, žinias ir supratimą, jų 

individualius ugdymosi poreikius ir siekdami vaikų ugdymosi pasiekimų augimo. Po 82,35% mokytojų nurodė,  

• kad planuodamos išlaiko pusiausvyrą tarp individualios veiklos, veiklos mažose grupėse ir visos grupės 

ugdomosios veiklos. 

• kad išlaiko pusiausvyrą tarp iš anksto suplanuotos ir vaikų pasiūlytos veiklos. 

• kad planuoja ir veikia lanksčiai, atsižvelgdamas į besikeičiančią situaciją, vaikų interesus bei poreikius. 

76,47%  mokytojų nurodė, kad aptaria su tėvais vaiko amžiaus tarpsniui realius lūkesčius, atsižvelgdamos į 

individualias vaiko galias ir skirtingą ugdymosi patirtį, ir kartu sutaria dėl trumpalaikių ir ilgalaikių ugdymosi tikslų. 

Taip pat 76,47% mokytojų nurodė, kad  parengtas ilgalaikis planas yra nuoseklus (savaitinių planų tarpusavio 

tęstinumas), paremtas savo veiklos refleksija, derantis su ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programų 

tikslais. 

 

16. ŠEIMOS KULTŪROS PAŽINIMAS 

 Vertinimo lygiai Nevertin

o 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bendras  

lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

16.1.  Mokytojas gerbia kiekvieną šeimą, 

kviečia šeimos narius bendradarbiauti, 

parodo, kad jie yra laukiami ir randa būdų, 

kaip juos įtraukti į vaikų ugdymosi procesą. 

82.35 11.76 5.88 0 0 4 

16.2. Ugdymo turinio ir vaikų ugdymosi 

patirties turtinimui mokytojas panaudoja 

turimas žinias apie vaikų šeimų kultūrinę 

įvairovę. 

82.35 17.65 0 0 0 4 

16.3. Mokytojas suteikia vaikų šeimų 

nariams galimybes mokytis vieniems iš kitų 

ir teikti tarpusavio pagalbą. 

52.94 41.18 0 0 5.88 4 
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16.4. Mokytojas suteikia vaikų šeimų 

nariams galimybes mokytis vieniems iš kitų 

ir teikti tarpusavio pagalbą. 

88.24 5.88 0 0 5.88 4 

Analizuojant respondentų atsakymus į klausimą apie šeimos kultūros pažinimą, stebimas bendras 4 lygis. 88,24% 

mokytojų suteikia vaikų šeimų nariams galimybes mokytis vieniems iš kitų ir teikti tarpusavio pagalbą. Po 82,35% 

mokytojų nurodė, kad ugdymo turinio ir vaikų ugdymosi patirties turtinimui panaudoja turimas žinias apie vaikų šeimų 

kultūrinę įvairovę. Ir gerbia kiekvieną šeimą, kviečia šeimos narius bendradarbiauti, parodo, kad jie yra laukiami ir 

randa būdų, kaip juos įtraukti į vaikų ugdymosi procesą. 52,94% mokytojų nurodė, kad suteikia vaikų šeimų nariams 

galimybes mokytis vieniems iš kitų ir teikti tarpusavio pagalbą. 

17. PARTNERYSTĖ SU ŠEIMA 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

 

Bendras 

 lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

17.1.  Mokytojas supažindina šeimas su 

ugdymo programa, artimiausiais tikslais ir 

tariasi dėl bendradarbiavimo tikslams 

pasiekti. 

76.47 23.53 0 0 0 4 

17.2. Mokytojas suteikia žinių ir dalijasi 

idėjomis su tėvais ir kitais šeimų nariais, 

siekdamas sustiprinti tėvų kompetencijas, 

kad jie galėtų namuose sukurti 

stimuliuojančią ugdomąją aplinką. 

70.59 29.41 0 0 0 4 

17.3. Mokytojas padeda šeimoms gauti jų 

vaikų ugdymuisi reikalingos informacijos 

apie išteklius ir paslaugas tiek esančias 

mokykloje, tiek ir už mokyklos ribų. 

94.12 5.88 0 0 0 4 

Analizuojant respondentų atsakymus apie partnerystę su šeima, stebimas bendras 4 lygis. 94,12% mokytojų nurodė, 

kad padeda šeimoms gauti jų vaikų ugdymuisi reikalingos informacijos apie išteklius ir paslaugas tiek esančias 

mokykloje, tiek ir už mokyklos ribų. 76,47% mokytojų teigia, kad supažindina šeimas su ugdymo programa, 

artimiausiais tikslais ir tariasi dėl bendradarbiavimo tikslams pasiekti. 70,59% mokytojų suteikia žinių ir dalijasi 

idėjomis su tėvais ir kitais šeimų nariais, siekdamos sustiprinti tėvų kompetencijas, kad jie galėtų namuose sukurti 

stimuliuojančią ugdomąją aplinką. 

18. MOKYKLOS VEIKLOS VADYBA 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

 

Bendras 

 lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

18.1.  Strateginiai, metiniai planai, ugdymo 

programos, susitarimai dėl vaikų pasiekimų 

vertinimo grindžiami bendrai apmąstytu 

mokytojų, vaikų, tėvų, socialinių partnerių 

sutarimu. 

70.59 29.41 0 0 0 4 

18.2. Mokykloje planuojamos ir 

įgyvendinamos vaikams, darbuotojams ir 

tėvams skirtos priemonės vaikų adaptacijos 

laikotarpiui, perėjimui į pradinį ugdymą 

palengvinti. 

76.47 23.53 0 0 0 4 

18.3. Mokyklos personalas laiko save viena 

komanda, siekiančia bendrų tikslų. 

58.82 35.29 0 0 5.88 4 

18.4. Mokyklai būdinga bendravimo ir 

bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais kultūra. 

88.24 11.76 0 0 0 4 

18.5 Mokykla atvira pokyčiams, dalyvauja 

švietimo kokybės gerinimo projektuose. 

94.12 5.88 0 0 0 4 

Analizuojant respondentų atsakymus apie mokyklos veiklos vadybą, stebimas bendras 4 lygis. Net 94,12% mokytojų 

nurodo, kad mokykla atvira pokyčiams, dalyvauja švietimo kokybės gerinimo projektuose. 88,24% mokytojų nurodė, 
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kad mokyklai būdinga bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais kultūra. 76,47% mokytojų nurodo, 

kad mokykloje planuojamos ir įgyvendinamos vaikams, darbuotojams ir tėvams skirtos priemonės vaikų adaptacijos 

laikotarpiui, perėjimui į pradinį ugdymą palengvinti. 70,59% mokytojų nurodo, kad strateginiai, metiniai planai, 

ugdymo programos, susitarimai dėl vaikų pasiekimų vertinimo grindžiami bendrai apmąstytu mokytojų, vaikų, tėvų, 

socialinių partnerių sutarimu. 58,82% respondentų nurodė, kad mokyklos personalas laiko save viena komanda, 

siekiančia bendrų tikslų. 

 

19. NUOLATINIS PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras 

 lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

19.1.  Mokytojai pripažįsta mokymosi visą 

gyvenimą svarbą ir nuolat naudojasi 

įvairiomis asmeninio bei profesinio 

tobulėjimo galimybėmis. 

88.24 11.76 0 0 0 4 

19.2. Mokytojai apmąsto ir įsivertina savo 

pedagoginės praktikos efektyvumą bei 

siekia gauti grįžtamąjį ryšį iš kitų kolegų, 

o prireikus stengiasi patobulinti savo 

pedagoginę praktiką. 

82.35 17.65 0 0 0 4 

19.3. Mokytojai bendradarbiauja su kitais 

specialistais, siekdami pagerinti tiek savo 

pedagoginę praktiką, tiek ir ugdymo 

kokybę apskritai. 

88.24 11.76 0 0 0 4 

19.4. Mokytojai mokosi drauge ir vieni iš 

kitų: dalydamiesi patirtimi, atradimais, 

sumanymais ir ugdymo priemonėmis, 

studijuodami šaltinius, stebėdami kolegų 

veiklą. 

82.35 11.76 0 0 5.88 4 

Analizuojant respondentų atsakymus apie nuolatinį profesinį tobulėjimą, stebimas bendras 4 lygis. Po 88,24% 

mokytojų nurodo, kad pripažįsta mokymosi visą gyvenimą svarbą ir nuolat naudojasi įvairiomis asmeninio bei 

profesinio tobulėjimo galimybėmis. Ir  bendradarbiauja su kitais specialistais, siekdami pagerinti tiek savo pedagoginę 

praktiką, tiek ir ugdymo kokybę apskritai. Po 82,35% mokytojų nurodo, kad  apmąsto ir įsivertina savo pedagoginės 

praktikos efektyvumą bei siekia gauti grįžtamąjį ryšį iš kitų kolegų, o prireikus stengiasi patobulinti savo pedagoginę 

praktiką. Ir mokosi drauge ir vieni iš kitų: dalydamiesi patirtimi, atradimais, sumanymais ir ugdymo priemonėmis, 

studijuodami šaltinius, stebėdami kolegų veiklą. 

 

20. LYDERYSTĖ MOKYMUISI 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

Bendras 

 lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

20.1.  Mokytojai yra iniciatyvūs, 

tobulinant ugdymo įstaigos veiklą. 

58.82 40.06 0 0 0 4 

20.2. Mokytojų lyderystė pripažįstama ir 

palaikoma.  

82.35 17.65 0 0 0 4 

20.3. Mokyklos bendruomenei būdingas 

atviras dialogas dėl ugdymo kokybės ir 

tarpusavio pagalba. 

82.35 17.65 0 0 0 4 

20.4. Mokytojai pasitiki formaliais 

mokyklos lyderiais kaip partneriais, 

pagalbininkais ir patarėjais. 

88.24 11.76 0 0 0 4 

20.5. Mokytojai kuria profesinio 

įsivertinimo, refleksijos ir tobulėjimo 

kultūrą. 

76.47 17.65 0 0 5.88 4 

Analizuojant respondentų atsakymus apie lyderystę mokymuisi, stebimas bendras 4 lygis. 88,24%  mokytojų nurodo, 

kad pasitiki formaliais mokyklos lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais ir patarėjais. Po 82,35%  mokytojų nurodo, 

kad mokyklos bendruomenei būdingas atviras dialogas dėl ugdymo kokybės ir tarpusavio pagalba.  Kad mokykloje 
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mokytojų lyderystė pripažįstama ir palaikoma. 76,47%  mokytojų nurodo, kad kuria profesinio įsivertinimo, refleksijos 

ir tobulėjimo kultūrą. 58,82%  respondentų nurodo, kad mokytojai yra iniciatyvūs, tobulinant ugdymo įstaigos veiklą. 

 

21. MOKYKLOS SAVIVALDA 

 Vertinimo lygiai Nevertino   

 

 

 

 

Bendras 

 lygis: 

4 

 

4(%) 3(%) 2(%) 1(%) Lygis 

21.1.  Mokyklos valdyme atstovaujami 

visų mokyklos bendruomenės narių 

interesai, savivaldos atstovai renkami 

atvirai ir skaidriai 

76.47 23.53 0 0 0 4 

21.2. Mokykloje yra sistema, kaip 

priimami sprendimai, svarbūs tiek 

mokyklos ateities siekiams, tiek 

kasdieniam gyvenimui mokykloje 

82.35 17.65 0 0 0 4 

21.3. Tobulinant mokyklą atsižvelgiama į 

tėvų ir vyresniųjų vaikų nuomonę. 

70.56 23.53 0 0 5.88 4 

Analizuojant respondentų nuomonę apie mokyklos savivaldą, stebimas bendras 4 lygis. 82,35% respondentų nurodė, 

kad mokykloje yra sistema, kaip priimami sprendimai, svarbūs tiek mokyklos ateities siekiams, tiek kasdieniam 

gyvenimui mokykloje. 76,47% respondentų nurodė, kad mokyklos valdyme atstovaujami visų mokyklos 

bendruomenės narių interesai, savivaldos atstovai renkami atvirai ir skaidriai. 70,56% respondentų nurodė, kad 

tobulinant mokyklą atsižvelgiama į tėvų ir vyresniųjų vaikų nuomonę. 

 

22.  PEDAGOGŲ NUOMONĖ, KOKIE TOBULINTI PEDAGOGINĖS VEIKLOS ASPEKTAI (KAS 

NERAMINA? KOKIO PAGALBOS REIKIA?). 

 

1. Norėčiau įgyti daugiau žinių apie tikslingų priemonių kūrimą pasitelkiant šiuolaikinėmis technologijomis, 

jų panaudojimą veiklų metu, nes turimos priemonės greitai vaikams atsibosta. Kiekviena veikla kelia tam tikrą 

nerimą: ar patiks vaikui, ar paskatins jį produktyviai dirbti, ar duos užčiuopiamų (nors ir minimalių) rezultatų. 

2. Tobulintinu aspektu  - įvardinčiau naujausių technologijų panaudojimo ugdymo procesui. Įvairinti įvaldymą, 

galimybę grupėje turėti interaktyvią lentą. Ugdymo procesas būtų efektyvesnis, esant mažesniam vaikų 

skaičiui grupėje. 

3. Neramina vaikai, kuriems reikalingi specialistų pagalba. Sunkiau juos įtraukti į veiklas. Norėtųsi gauti 

įdomesnių metodinių lavinamųjų priemonių. 

4. Darbas įstaigoje tenkina profesinius poreikius, esant reikalui visa pagalba yra suteikiama. 

5. Norėčiau įgyti daugiau kompetencijų ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą. 

6. Bendros taisyklės visoms darželio grupėms, pvz tėvų nėjimas į grupes. 

7. Šiuo metu pagalbos nereikia. Reikalui esant žinau, kad ją gausiu. 

8. Norėtųsi gauti daugiau pagalbos dirbant su spec. poreikių vaikais. 

9. stabilumo, aiškumo. tiksliai nusakomų užduočių. 

10. Tobulinimasis virtualaus ugdymo kūrimo procese. 

11. Tobulintinos psichologinės žinios. 

12. Finansinės pagalbos. 

13. Laiko planavimas. 

 

 

IŠVADOS 

Išanalizavus plačiojo audito gautus rezultatus, galima pastebėti, kad abiejuose anketinėse 

apklausose vyrauja 4 lygis, tai reiškia, jog įstaigoje privalumų daugiau negu trūkumų.  

Analizuojant anketinius duomenys stebima stiprioji mokytojų pusė, tai gebėjimas bendrauti su 

vaikais. Atliepti jų fiziologinius, psichologinius ir pedagoginius aspektus. 100% mokytojos nurodė, 

kad bendrauja taip, kad vaikai pasitikėtų savo jėgomis, didžiuotųsi savo individualumu. Kad 

kiekvienas vaikas jaučiasi pripažįstamas ir gerbiamas nepaisant jo lyties, rasės, tautybės, šeimos 
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socialinio statuso. Mokytojoms labai svarbu, kad kiekvieną dieną vaikai praleistų teisės aktais 

nustatytą laiką gryname ore.  

Palyginus veiklos sričių įvertinimo rezultatus tėvų anketinėje apklausoje, geriausiai įvertinti 

Partnerystė su šeima (vertinimo lygis 4), Mokyklos veiklos vadyba ((vertinimo lygis 4), Mokyklos 

savivalda (vertinimo lygis 4), Silpniausi įstaigos pagalbiniai rodikliai kurie vertinami 2 lygiu Šeimos 

kultūros pažinimas.  

Tėvų apklausa padėjo  nustatyti privalumus bei tas sritis, kurias reikia tobulinti. Peržvelgus 

atsakymus išraišką, pastebima , kad didžioji dalis respondentų visiškai patenkinti savo vaiko gerove 

ugdymo įstaigoje, t.y. vaikų psichologiniu ir fiziniu saugumu bei vaikų tarpusavio bendravimu mažo 

vaiko mokykloje.  

Tobulintinos sritys:  

• ugdymo(si) aplinkos suskirstymo į logiškai apibrėžtas mažesnes erdves (pagal ugdomas 

kompetencijas, veiklos centrus, kampelius ar kt.); 

•  už mokyklos ribų esančių bendruomenės išteklių įtraukimas; 

•  mokytojų bendradarbiavimo su vaikų šeimomis, galimybėms mokytis vieniems iš kitų ir tiekti 

tarpusavio pagalbą; 

• dalijimosi idėjomis siekiant sustiprinti tėvų kompetencijas, kad jie galėtų namuose kurti 

stimuliuojančiąją ugdomąją aplinką.  

Mokytojų nuomone tik 58,82% mokyklos personalo laiko save viena komanda, siekiančia bendrų 

tikslų. 5,88% šio klausimo nevertino.  

PASIŪLYMAI 

• Teikti tėvams išsamią informaciją apie vaikų kasdienę veiklą. Kartu su tėvais spręsti vaikų 

elgesio problemas, t.y. nusimatyti bendrus tikslus ar reikalavimus ir jų laikytis.  

• Tėvų susirinkimai turėtų būti kokybiškesni, daugiau orientuoti į švietėjišką veiklą. Atviros 

dienos įstaigoje turi būti įtraukiančios tėvus, įdomios ir informatyvios.  

• Būtina gerinti tėvų informavimo apie vaiką ir jo ugdymą sistemą, ieškoti bendradarbiavimo 

su tėvais formų, kurios padėtų ir paskatintų tėvus įsitraukti į vaikų ugdymo procesą.  

• Tėvų dienos darželyje/grupėje - iš vidaus pamatyti darželio gyvenimą ir vaikų veiklas, tėvų 

profesijos dienos, edukacinės valandėlės ir pan.  

• Tėvų susirinkimai turėtų vykti dažniau, siekiant kuo daugiau įtraukti tėvus į ugdymo procesą, 

supažindinant su ugdymo programa ir pateikiant pavyzdžius kaip tėvai gali prisidėti, ką veikti 

namuose, kad būtų įtvirtinti įgūdžiai ir žinios.  

• Dažnesni pokalbiai, susitikimai, seminarai tėvams apie pedagoginį darbą, sąveiką tarp visų 

ugdymo proceso dalyvių.  

• Vienas kito supratimo, daugiau bendrauti individualiai, daugiau pasitikėjimo vieniems kitais 

ir lankstumo. 

Kitų metų tikslai – skleisti informaciją apie įstaigoje sudarytas sąlygas ir galimybes vaikų 

saviraiškai ir kūrybiškumui puoselėti, turtinti grupių ir lauko aplinką, stebėti įstaigos mikroklimatą 

ir puoselėti tradicijas bei bendruomeniškumo jausmą, kad visas mokyklos personalas siektų bendrų 

tikslų ir save laikytų viena komanda.  

Džiaugiamės ir dalijamės sėkmėmis, nebijome priimti iššūkių ir pripažinti savo 

pažeidžiamumą, nes kokybės siekis augina įstaigos bendruomenės profesinį įdirbį. Gerbiame 

kiekvieno bendruomenės nario indėlį ir bendradarbiaujant ieškome iškilusių iššūkių sprendimo būdų. 

To siekiant išsikeliam tris klausimus: Ar norime dirbti gerai? Kas yra gerai? Ką darome, kad 



20 
 

dirbtume gerai? Visi klausimai mums yra svarbūs ir atsakyti į juos turi mūsų bendruomenė, 

„pasimatuodama“ savo nuostatas, veiklą ir tobulėjimo gaires. Nors vieną iš klausimų „pametus“, 

neatsakius į jį, įsivertinimas netenka prasmės ir nesuteiks tokio postūmio ugdymo kokybės gerinimui, 

siekiant kurti besimokančią bendruomenę, kurioje vyksta nuolatinė bendruomenės refleksija, 

savianalizė, visų lygių tarpusavio bendradarbiavimas, dėmesys aktualiausiems veiklos aspektams, 

kurie ir lemia ugdymo kokybę. 

Mums svarbu, kad vaikams darželyje būtų gera, saugu, kad būtų tenkinami visų vaikų poreikiai 

bei jų tėvų/globėjų lūkesčiai. 


