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2019–2020 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 

3. Vaiko ugdymo(si) 
pasiekimai 

3.2. Vaiko pasiekimų kokybė 3.2.3. Specialiųjų poreikių 
vaikų ugdymosi pažanga 

 
Mokytojams buvo išdalintos anketos su atviru klausimu, kas yra SPECIALIŲJŲ 

POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMOSI PAŽANGA? Surinkę apklausos duomenis su kūrybine grupe 
diskutavome kaip ši sąvoka pedagogams yra suprantama. Išdiskutavę ir išanalizavę visų pedagogų 
anketas suformulavome, kad SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMOSI PAŽANGA – tai 
pagalbos ir paslaugų vaikams reikmės siekis įgyti gebėjimų, žinių, nuostatų, atsirandančių dėl 
išskirtinių vaikų gabumų, įgimtų, įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių. 
 
Iliustracijų metmenys                                                                                                             3 lentelė 
4 lygio iliustracija 2 lygio iliustracija 
  Didžiosios dalies vaikų, turinčių specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių, pažanga akivaizdi, atitinka 
jų galimybes ir pastangas.  

   Tik dalis specialiųjų poreikių vaikų daro 
akivaizdžią ugdymosi pažangą. 
   Vaikų galimybės ir pastangos panaudojamos 
iš dalies. 

3 lygio iliustracija 
    Dauguma vaikų turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių daro pažangą, kuri atitinka jų 
galimybes ir pastangas. 

 
2020 m. kovo-balandžio mėnesiai VAK grupė atliko įstaigos „Giluminį“ auditą: kūrė 

klausimynus, apibendrino rezultatus, rengė susirinkimus, atliko stebėjimus, informacijos paiešką. 
Giluminiam auditui (veiklos rodiklio 3.2.3. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi 

pažanga 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 specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažangos, 
dauguma sutinka, kad vaikų daroma pažanga atitinka tėvų, mokytojų, specialistų lūkesčius. 
Pedagogai ir tėvai teigia, kad įstaigoje yra pakankamai specialistų, kurie teikia vaikui reikiamą 
pagalbą. Visi respondentai sutinka, kad vienas iš sėkmingo ugdymosi pasiekimų rezultatų yra 
specialaus ugdymo organizavimas bendradarbiavimo principu: grupės pedagogas – specialistai 
(logopedas, spec. pedagogas, psichologas) – tėvai. Mokytojų nuomone, vaikų ugdymosi pasiekimų 
vertinimas, kuris atliekamas pagal įstaigos sukurtą metodiką ir gautų rezultatų panaudojimas veiklai 
tobulinti, skatina vaikų pažangą.  
Tobulintini veiklos aspektai 
                      Didžiausias trukdis teikti specialiąją pagalbą vaikams yra tėvų nenoras pripažinti 
specialistų pagalbos poreikį vaikui. Visi mokytojai ir tėvai teigia, kad per didelis vaikų skaičius 
grupėje apsunkina kokybišką ugdymą ir specialiąją pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių. Mokytojų padėjėjų darbui su spec. poreikių turinčiais vaikais kaita mažina ugdymosi 
pažangą. 
 
Bendruomenės sprendimai ir įsipareigojimai planuojant ir įgyvendinant 2020–2021 m. m. 
įstaigos veiklą: 
1. Kelti mokytojų padėjėjų darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais kvalifikaciją, 
organizuoti seminarus, paskaitas.  
2. Parengti tėvams informacinį leidinį, kuris jiems padėtų atpažinti ir įsivertinti vaikų gebėjimus. 
3. Sukurti specialias edukacines erdves (lauko ar vidaus) specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems 
vaikams. 
       
                                                                                                     Vidaus audito koordinavimo grupė 
 

http://www.priekulesdarzelis.lt/

