
ŠIAULIŲ  LOPŠELIS – DARŽELIS „VOVERAITĖ“ 

PLATUSIS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 

2021-02-09 

Siekiant įsivertinti Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ veiklos kokybę, 2021 m. sausio mėnesį 

buvo atliktas „platusis“ veiklos įsivertinimas, vadovaujantis lopšelio-darželio bendruomenės išskirtais 

gero darželio bruožais. 

Vertintos lopšelio-darželio veiklos sritys:  

1. Asmenybės ūgtis. 

2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis.  

3. Lopšelio-darželio bendruomenė.  

4. Ugdymosi aplinka.  

5. Lyderystė ir vadyba. 

Apklausoje dalyvavo 18 pedagogų. Pedagogai pildė veiklos rodiklių lentelę, įvertindami rodiklius 

pagal keturių lygių skalę: 

4 – labai gerai - vyrauja pasiekimai 

3 – gerai - pasiekimų daugiau nei trūkumų, 

2 – patenkinamai -  yra rimtų trūkumų, 

1 – nepatenkinamai – vyrauja trūkumai.               

 

IŠVADOS.  Vertinimo rezultatų analizė rodo, kad aukščiausiai vertinamos sritys  „Vaiko ugdymas 

ir ugdymąsis“  –  3,8 balo, „Asmenybės ūgtis“ – 3,6 balo, ir „Lopšelio-darželio bendruomenė“  –  3,6 

balo, „Ugdymosi aplinka“ – 3,4 balo.   „Lyderystė ir vadyba„– 3,4 balo.      Taigi pagal keturių lygių 

skalę visose sriryse pasiekėme 3 lygį (žiūr. 1 pav.). 

 

                                     1 pav. Lopšelio-darželio veiklos sričių vertinimas  

Pagalbinių rodiklių įsivertinimo rezultatai (žiūr. 2 pav.) rodo, kad geriausiai vertinami šie veiklos 

rodikliai: 

1. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas; 

2. Pedagogų kvalifikacija; 

3. Pedagogų  požiūris į vaiką – pedagogai teigiamai žiūri į vaiką, tiki kiekvieno vaiko pažanga, 

kreipia dėmesį ne tik į žinių įgijimą, bet ir gebėjimų bei kompetencijų ugdymą. 

      Silpniau – nuomonių įvairovė ir diskusijos ir skaidrus, paprastas, neapkraunantis, patogus 

administravimas, veiksmingas išteklių skirstymas ir ekonomiškas jų naudojimas. 
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2 pav. Lopšelio-darželio veiklos sričių rodikliai vertinimas 
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 Nuomonių įvairovė ir diskusijos.

 Skaidrus, paprastas, neapkraunantis, patogus…

 Bendruomenės tarpusavio santykiai grindžiami humaniškais…

 Pedagogai domisi naujovėmis, nuolat mokosi patys.

Lopšelio-darželio bendruomenės diskusijos, veiklos…

 Darbuotojų nuostatų pozityvumas (savivertė,…

 Kūrybiškumas ir valia veikti.

 Pagarba žmonių skirtybėms, nuomonių įvairovei.

Bendruomenės tarpusavio santykiai grindžiami humaniškais…

Dorovinės nuostatos, atsakomybė už savo veiksmus.

Mokyklos populiarumas ir prestižas

 Vaiko pasitikėjimas savimi ir savarankiškumas, drąsa…

Kultūros vertybių, ir tradicijų puoselėjimas.

Darbuotojų nuostatų pozityvumas (savivertė,…

 Lopšelio-darželio bendruomenės diskusijos, veiklos…

 Skatinami ir palaikomi geri lopšelio-darželio ir tėvų santykiai.

 Sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Skatinama vaikų saviraiška, aktyvus dalyvavimas…

Vaikų pasitenkinimas ugdymo(si) procesu.

 Aiškus, sistemingas, nuoseklus ir veiksmingas vaikų pažangos…

 Dirba pagalbos vaikui specialistai.

 Geras pasirengimas mokymuisi pagal pradinio ugdymo…

 Informacija apie vaikų ugdymosi pasiekimus ir nuolatinę…

 Ugdomas vaikų pasitikėjimas savimi, savarankiškumas.

Pedagogai domisi naujovėmis, nuolat mokosi patys.

Skatinama vaikų saviraiška, aktyvus dalyvavimas…

Vai.kai noriai eina į darželį

 Pedagogai kreipia dėmesį ne tik į žinių įgijimą, bet ir gebėjimų…

 Pedagogai teigiamai žiūri į kiekvieną vaiką, tiki kiekvieno vaiko…

Kūrybingi, darbštūs, aukštos kvalifikacijos pedagogai.

Formuojami sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžiai.



Priedai 

 

 

1 pav. Asmenybės ūgtis (vidurkis) 

 

 

2 pav. Vaiko ugdymas ir ugdymasis 
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Vaiko pasitikėjimas savimi ir savarankiškumas, 
drąsa įgyvendinti savo idėjas.

Pagarba žmonių skirtybėms, nuomonių įvairovei.

Dorovinės nuostatos, atsakomybė už savo veiksmus.

Geras pasirengimas mokymuisi pagal pradinio 
ugdymo programą.

Kultūros vertybių, ir tradicijų puoselėjimas.

Informacija apie vaikų ugdymosi pasiekimus ir 
nuolatinę pažangą.

Mokyklos populiarumas ir prestižas

Sveikos gyvensenos įgūdžiai.
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Ugdomas vaikų pasitikėjimas savimi, savarankiškumas.

Vai.kai noriai eina į darželį  

Aiškus, sistemingas, nuoseklus ir veiksmingas vaikų 
pažangos vertinimas.

Dirba pagalbos vaikui specialistai.

Pedagogai teigiamai žiūri į kiekvieną vaiką, tiki 
kiekvieno vaiko pažanga.

Kūrybingi, darbštūs, aukštos kvalifikacijos pedagogai.

Vaikų pasitenkinimas ugdymo(si) procesu.

Formuojami sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžiai.

Pedagogai kreipia dėmesį ne tik į žinių įgijimą, bet ir 
gebėjimų bei kompetencijų ugdymą.
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3 pav. Lopšelio-darželio bendruomenė 

 

4 pav. Ugdymosi aplinka 

 

5 pav. Lyderystė ir vadyba 
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Darbuotojų nuostatų pozityvumas (savivertė, 
tikėjimas,pasitikėjimas ir rūpinimasis vaikais).

Bendruomenės tarpusavio santykiai grindžiami humaniškais 
geranoriškumo, pagarbos, pasitikėjimo, solidarumo, 

lygiateisiškumo principais.

Pedagogai domisi naujovėmis, nuolat mokosi patys.

Skatinama vaikų saviraiška, aktyvus dalyvavimas 
neformaliajame ugdyme.

Lopšelio-darželio bendruomenės diskusijos, veiklos 
apmąstymas, įsivertinimas, jais pagrįsti susitarimai dėl 

ateities ir planavimas.
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Darbuotojų nuostatų pozityvumas (savivertė, 
tikėjimas,pasitikėjimas ir rūpinimasis vaikais).

Bendruomenės tarpusavio santykiai grindžiami 
humaniškais geranoriškumo, pagarbos, pasitikėjimo, 

solidarumo, lygiateisiškumo principais.

Pedagogai domisi naujovėmis, nuolat mokosi patys.

Skatinama vaikų saviraiška, aktyvus dalyvavimas 
neformaliajame ugdyme.

Lopšelio-darželio bendruomenės diskusijos, veiklos 
apmąstymas, įsivertinimas, jais pagrįsti susitarimai dėl 

ateities ir planavimas.
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Skatinami ir palaikomi geri lopšelio-darželio ir tėvų 
santykiai.

Skaidrus, paprastas, neapkraunantis, patogus 
administravimas, veiksmingas išteklių skirstymas ir 

ekonomiškas jų naudojimas.

Kūrybiškumas ir valia veikti.

Nuomonių įvairovė ir diskusijos.
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