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I. Trumpa mokyklos charakteristika: 

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis  

adresas: Lietuvininkų g.11, LT-96341, Priekulė         

Įsteigimo metai – 1978 m. 

Lopšelio-darželio direktorė – Irena Skrabienė, III vadybinė kategorija. 

Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

funkcijas.  Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ugdymo programa (2012-2013 – 2013-2014 m. m.), Bendrąja priešmokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programa, Priešmokyklinio ugdymo(si) standartu.  

Lopšelis-darželis dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje 

„Zipio draugai“. Nuo 2005 m. dalyvaujame respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje, nuo 2006 m. vykdome projektą „V.Šerborne judesio 

vystymo metodas ir jo taikymas praktikoje“. 

Vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų teikiama logopedo pagalba. 

Specialusis pedagogas teikia pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Lopšelyje-darželyje ugdymas vyksta septyniose ugdymo grupėse: 1– ankstyvojo amžiaus 

grupė, 5– ikimokyklinio ugdymo grupės, 1– mišraus amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupė. 

Lopšelyje-darželyje ugdomi 137 vaikai. 

Finansiniai ištekliai. 2012 metais įstaigos biudžetą sudarė 1086,6 tūkst. Lt finansavimas. 

Iš jų savivaldybės biudžeto – 587,3 tūkst. Lt, specialiųjų programų lėšos – 124 tūkst. Lt, moksleivio 

krepšelio lėšos – 365 tūkst. Lt, paramos lėšos – 10,3 tūkst. Lt.  

Lopšelyje-darželyje dirba 18 pedagogų (dirbančių pirmaeilėse ir antraeilėse pareigose). 

Darželio vadovai – 2 (1 – III- vadybinė kategorija, 1 – neatestuotas). 10 pedagogų turi vyr. 

auklėtojos kvalifikaciją, 3 pedagogai neatestuoti, vienas meninio ugdymo pedagogas, vienas 

logopedas ir du specialieji pedagogai dirbantys po 0,25 etato darbo krūvio. Vaikų sveikata ir 

maitinimo organizavimu rūpinasi visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Trylika įstaigos 

pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą, 5 – aukštesnįjį, 1 pedagogas mokosi. Kitų darbuotojų skaičius – 

15. 

                  

                  II. Mokslo metų tikslai ir uždaviniai, prioritetai. 

                  Prioritetai 

1. Ugdymo turinio planavimo bei organizavimo procesų tobulinimas. 

2. Fizinės ir dvasinės vaiko sveikatos saugojimas ir stiprinimas. 

3. Sąlygų visuminiam etnokultūros ugdymui sudarymas. 

 

 



Tikslas 

1. Plėtoti darželio ir šeimos partnerystę stiprinant vaikų sveikatą, užtikrinant 

kokybišką, kūrybišką bei visapusišką ugdymą. 

 

Uždaviniai 

1. Gilinti ir plėtoti pedagogų kompetencijas, tobulinti ugdymo procesą. 

2. Vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą ir vertinti vaikų 

pasiekimus. 

3. Organizuoti kultūrinę įstaigos veiklą, paremtą vaikų kūrybiškumo ir tautiškumo 

ugdymu. 

4. Stiprinti darželio ir šeimos partnerystę, saugant fizinę ir dvasinę vaikų sveikatą. 

 

                 III. „Plačiojo“ audito rezultatai                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                    1 lentelė 

Mokyklos veiklos įsivertinimas naudojant keturių lygių skalę 

Veiklos sritys Veiklos rodikliai Pagalbiniai rodikliai Giluminiam 

auditui 

pasirinkti 

veiklos 

rodikliai 

(veiklos 

problemos) 

Geriausiai 

įsivertintos 

veiklos 

sritys 

Silpniausiai 

įsivertintos 

veiklos sritys 

Geriausiai 

įsivertintos 

veiklos 

temos 

Silpniausiai 

įsivertintos 

veiklos 

temos 

Stipriausi 

veiklos 

rodikliai 

Silpniausi 

veiklos 

rodikliai 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Vaiko 

ugdymas ir 

ugdymasis 

5. Ištekliai 

2. Vaiko 

ugdymas ir 

ugdymasis 

4. Parama ir 

pagalba 

vaikui, 

šeimai 

 

2.1. 

Ugdymo 

turinys 

5.2. 

Materialin

ė aplinka 

2.2. 

Ugdymo(si)

turinio ir 

procesų 

planavimas 

4.3. Parama 

ir pagalba 

šeimai 

2.1.4. 

Ugdymo(si) 

aplinkos, 

priemonių 

atitiktis vaikų 

amžiui, 

poreikiams 

bei 

interesams 

5.2.1. 

Veiklos erdvė 

ir jos būklė 

mokykloje 

2.2.1. 

Ugdymo 

turinio ir 

kasdienės 

veiklos 

planavimas 

4.3.1. 

Pagalbos ir 

paramos 

šeimai 

įvairovė 

 

2.2. 

Ugdymo(si) 

turinio ir 

procesų 

planavimas 

4.3. Parama ir 

pagalba 

šeimai 

 

 

 

 



                   IV. Pasirinktos vertinimo sritys „Giluminiam“ auditui   

                                                                                                                                                    2 lentelė 

Veiklos sritis Veiklos rodikliai Tirti pagalbiniai rodikliai 

2.Vaiko ugdymas ir ugdymasis 

4. Parama ir pagalba vaikui, 

šeimai 

2.2. Ugdymo(si) turinio ir 

procesų planavimas 

4.3. Parama ir pagalba šeimai 

2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės 

veiklos planavimas 

4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai 

įvairovė 

                                                                   

                   V. Išvados 

                                                                                                                                                    3 lentelė 

Veiklos privalumai  Veiklos trūkumai 

      Ištyrus pagalbinį rodiklį – 2.2.1. ugdymo 

turinio ir kasdienės veiklos planavimas galima 

teigti, kad privalumai yra įstaigos ugdymo 

programos dermė su valstybinėmis 

rekomendacijomis ir vietos bendruomenės 

poreikiais. Planavimo procedūros tapo 

lankstesnės, skatinančios tobulinti pedagogines 

kompetencijas. 

    Apklausus pedagogus, kasdienės veiklos 

planavimo klausimu, teigiama, kad susiduriama su 

sunkumais. Atliekant planavimo procedūras pagal 

naujas formas, trūksta patirties, metodės sklaidos. 

 

 

      Išanalizavus pagalbinį rodiklį – 4.3.1. 

pagalbos ir paramos šeimai įvairovė, galima teikti, 

kad teikiama pagalba atitinka šeimos poreikius ir 

lūkesčius. Gerinant ugdymo(si) ir emocinę vaiko 

kokybę pasitelkiama įstaigos ir išorės specialistų 

pagalba. 

 

 

Apklausus pedagogus ir ugdytinių tėvus dėl 

pagalbos ir paramos šeimai įvairovės,  galime teigti, 

kad pirmenybė teikiama tėvų ir grupės pedagogų 

bendradarbiavimo rodikliams gerinti. Anketų 

duomenys rodo, kad teikiamos ugdymo(si) 

paslaugos visapusiškam vaikų ugdymui iš dalies 

atitinka tėvų poreikius ir lūkesčius. Suformuluota 

siekiamybė - socialinio pedagogo, psichologo, 

papildomos meninė raiškos, sportinės veiklos 

paslaugų teikimas. 

 

VI. Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai (nurodyti pagalbinius rodiklius). 

Išanalizavus 2.2.1. pagalbinį rodiklį, pasirinkta tobulinti ugdymo turinio ir kasdienės veiklos 

planavimą.  

Išanalizavus 4.3.1. pagalbinį rodiklį, pasirinkta  kurti platesnę pagalbos ir paramos šeimai įvairovę.  

   

Audito grupės vadovas  ___________                                                 Giedrė Bakienė 

                                                                    (parašas)                  


