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2018–2019 m. m. veiklos kokybės įsivertinimas atliktas vadovaujantis „Klaipėdos 

rajono neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašu“ (Klaipėdos rajono 

savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimas Nr. T11-227). 

 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas vyko šiais etapais: 

1  etapas – pasirengimas įsivertinti. 

2  etapas – pasirinktos srities pagalbinio rodiklio giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas. 

      3      etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas. 

      4     etapas – rezultatų panaudojimas tolesnės veiklos tobulinimui planuoti. 

 

Pasirinkta vertinimo sritis „Giluminiam“ auditui atlikti 

2 lentelė 

Veiklos sritis Veiklos rodikliai Tirti pagalbiniai rodikliai 

1. Etosas 1.1. Mokyklos vertybės 1.1.1. Vaikų kultūra 

 

Mokytojams buvo išdalintos anketos su atviru klausimu, kas yra VAIKŲ KULTŪRA? 

Susirinkę diskutavome kaip ši sąvoka pedagogams yra suprantama. Išdiskutavę ir išanalizavę visų 

pedagogų anketas susitarėme, kad VAIKŲ KULTŪRA – visuomenėje veikianti pastovių, priimtinų 

elgesio nuostatų laikymosi visuma, pilietiškumo ir tautiškumo jausmas, vaikų saviraiška ir 

kūrybiškumas. Visavertis tėvų bendravimas su vaikais. 

 

Iliustracijų metmenys                                                                                                             3 lentelė 

4 lygio iliustracija 2 lygio iliustracija 

   Vaikų kultūra yra svarbi įstaigos kultūros 

dalis. Bendruomenės nariai pripažįsta vaikų 

kultūrą kaip vertybę, o vaikus kaip aktyvius 

savo aplinkos kūrėjus. Įstaigoje vaikams 

sudaromos optimalios sąlygos atskleisti savo 

individualumą ir kūrybiškumą. 

   Įstaigos vizija, misija ir tikslai nepakankamai 

remiasi vaikų kultūra, neatspindi vaiko interesų.  

   Įstaigos praktinėje veikloje vaikų kultūra 

atsispindi fragmentiškai. Tik dalis įstaigos 

bendruomenės narių suvokia ir pripažįsta vaikų 

kultūrą kaip vertybę. Įstaigoje iš dalies 

sudaromos sąlygos vaikams atskleisti savo 

individualumą ir kūrybiškumą. 

3 lygio iliustracija 

   Vaikų kultūra yra svarbi įstaigos kultūros dalis, tačiau tik dalis bendruomenės narių pripažįsta 

vaikų kultūrą kaip vertybę. Įstaigos vaikams sudaromos sąlygos atskleisti savo individualumą ir 

kūrybiškumą. 

 

2019 m. sausio-gegužės mėnesiai VAK grupė atliko įstaigos Giluminį auditą: kūrė 

klausimynus, apibendrino rezultatus, rengė susirinkimus, atliko stebėjimus, informacijos paiešką. 



Giluminiam auditui (veiklos rodiklio 1.1.1. Vaikų kultūra analizei) naudoti šie duomenų 

rinkimo metodai: 

● informacinių šaltinių paieška ir analizė; 

● mokytojų ir tėvų anketavimas; 

● įstaigos interneto svetainių (www.priekulesdarzelis.lt ) duomenų apžvalga; 

● stebėjimas ir faktų fiksavimas.  

 

Giluminio audito įsivertinimo apibendrinimas 

 

Stiprieji veiklos aspektai  

Apklausus įstaigos bendruomenę dėl vaikų kultūros, dauguma sutinka, kad ji atsispindi 

įstaigos vizijoje, misijoje, tiksluose (63 proc. mokytojų ir 60 proc. tėvų). 57 proc. Tėvai visiškai 

pripažįsta vaikų kultūrą kaip vertybę, o vaikus kaip aktyvius savo aplinkos kūrėjus (57 proc.). 

Ugdytinių tėvai sutinka, kad vaikų kultūra ugdoma kasdienėje veikloje (75 proc. mokytojų, 77 proc. 

tėvų). Didžioji dalis įstaigos bendruomenės visiškai sutinka, kad vaikų saviraiška ir kūrybiškumas 

yra svarbi įstaigos kultūros dalis (95 proc. mokytojų, 75 proc. tėvų). 

 

Tobulintini veiklos aspektai 

Didžiausias trūkumas ugdant vaikų kultūrą, mokytojų nuomone yra tėvų priimtinų 

elgesio nuostatų nesilaikymas, nepilnavertis tėvų bendravimas su vaiku (84 proc. mokytojų). 

Tėvai pageidauja daugiau papildomų ugdymo būrelių, edukacijų, išvykų.  

 

Bendruomenės sprendimai ir įsipareigojimai planuojant ir įgyvendinant 2019–2020 m. m. 

įstaigos veiklą 

1. Bendradarbiaujant su psichologe ieškoti priemonių tėvų priimtino elgesio nuostatų tobulinimui 

vaikų kultūrai ugdyti. 

2.  Integruoti į ugdomąjį procesą socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programą „Kimochis“. 

3. Organizuoti tėvams paskaitas, susirinkimus,  seminarus apie visavertį tėvų bendravimą su vaikais, 

rengti atvirų durų dienas. 

4. Rengti kūrybines edukacijas, organizuoti papildomus meninius, saviraiškos užsiėmimus 3-5 metų 

amžiaus vaikams. 

5. Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais plėtoti kūrybines idėjas, rengti kūrybinius projektus. 

       

                                                                                                     Vidaus audito koordinavimo grupė 

 

http://www.priekulesdarzelis.lt/

