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2015 metais lapkričio mėnesį įstaigoje pravestas Platusis auditas. Buvo pasirinkti 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu T2-321 patvirtinti 

Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo 3 priede patekti 

veiklos rodikliai. Įstaigos pedagogams buvo išdalinta 19 anketų, suskaičiuoti rezultatai. 

Buvo įvertintos šios mokyklos veiklos sritys: 

1. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos kultūra. 

2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis. 

3. Vaiko ugdymosi pasiekimai. 

4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai. 

5. IMU valdymas. 

Gauti rezultatai parodė, kad geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai: 

1.1.1. Vaikų kultūra. 

1.1.5. Tradicijos. 

1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra. 

2.3.2. Auklėtojo ir vaiko sąveika. 

5.1.1. IUM  vizija, misija ir tikslai. 

5.3.1. Vadovavimo principai. 

5.4.1. Lėšų vadyba. 

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai: 

2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas. 

3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema. 

3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais. 

5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas. 

 

2015-2016 m. m. giluminiam auditui  pasirinktas pagalbinis rodiklis 3.1.1. Vaiko daromos 

pažangos vertinimo sistema. 2016 m. kovo-birželio mėnesiais vykdytas giluminis auditas, kurį 

atliko VAK grupė. 

 

Naudoti metodai ir šaltiniai 

Gautų duomenų analizei naudojome šiuos vertinimo metodus: 

 auklėtojų apklausa; 

 dokumentų analizė. 

Pasirinkto pagalbinio rodiklio 3.1.1. vaiko daromos pažangos vertinimo sistema  vertinimo 

šaltiniai: 

1. Anketa pedagogams ,,Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė vertinant vaiko pasiekimus“. 

2. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema (duomenis pateikė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui). 

3. 2016 m. metinis veikos planas (patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Bitutė“ 

direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-15). 

4. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Bitutė“ 2016 metų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

programa (patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Bitutė“ direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. 

įsakymu Nr. V-15). 

5. Vaikų vertinimo aplankai (pateikė grupių auklėtojos). 



Giluminio audito gautų duomenų pavyzdžiai ir faktai. 

VAK grupė paruošė anketą pedagogams „Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė vertinant 

vaiko pasiekimus“ Buvo išdalinta 13 anketų. Visos anketos buvo užpildytos. Galima pasidžiaugti, 

kad 85 respondentų atsakė į visus pateiktus klausimus. 92% pedagogų teigė, kad vertina vaikų 

pasiekimus, norėdami sužinoti vaiko gebėjimus ir sunkumus ir vadovaujasi vaikų pasiekimų aprašu. 

Juos fiksuoja 2 kartus metuose. Visi respondentai nurodė, kad vertinant vaiko pasiekimus 

dominuoja vaiko veiklos, kūrybos darbų analizės, vaiko stebėjimo metodai. 62 % apklaustųjų teigė, 

kad vertinant vaikų pasiekimus, susiduria su sunkumais: laiko stoka, didelis vaikų skaičius,  labai 

detalus vaikų vertinimas. Mažiau kaip pusė (46%) pedagogų į vertinimą įtraukia ir pačius vaikus. 

Tačiau tik 39% pedagogų kalbasi su vaikais apie jų daromą pažangą. Buvo paklausta tėvų ar jie 

noriai įsitraukia į vaikų vertinimą. Teigiamai atsakė 62%. Visų grupių auklėtojos informuoja tėvus 

apie vaikų pasiekimus ir daromą pažangą, tačiau pasitaiko nuomonių nesuderinamumo, 

neįsiklausymo į pedagogo patarimus, vaikų galimybių pervertinimo.  

Lopšelio-darželio ,,Bitutė“ vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemoje 

pažymima, kad pasiekimus vertina direktorius, pavaduotojas ugdymui, priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas, meninio ugdymo mokytojas.  Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui kuria mokyklos vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo strategiją, inicijuoja 

vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo protokolų parengimą, rengia bendrą lopšelio-darželio 

ugdytinių pasiekimų vertinimo analizę,  teikia pagalbą pedagogams vertinant vaikų pasiekimus. 

Pedagogai stebi įvairią vaikų veiklą, vertina vaiko veiklos rezultatus, numato vaiko ugdymo kryptį, 

ugdymo individualizavimo, paramos vaikui formas, apibendrintą informaciją pateikia ugdytinių 

tėvams. Meninio ugdymo mokytojas vertina vaikų individualius muzikinius gebėjimus, numato 

vaiko skatinimo būdus, informuoja ugdytinių tėvus apie vaikų muzikinius pasiekimus. Logopedas 

tiria vaikų kalbą, numato vaikų kalbos sutrikimų šalinimo būdus ir priemones, fiksuoja vaikų 

pažangą ir vertina pokyčius, teikia informaciją ugdytinių tėvams ir Vaiko gerovės komisijai. 

Įstaigoje sukurta vertinimo sistema padeda ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir kitiems 

ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, įgyvendinti ugdymo turinį, pritaikant 

jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką, kurti 

numatytiems vaiko ir vaikų grupės ugdymosi rezultatams pasiekti palankią aplinką, parinkti 

natūralius, vaiko prigimtį atitinkančius ugdymo būdus, siekti kryptingos maksimalios kiekvieno 

vaiko ugdymosi pažangos pagal jo galias. 

Įstaigos 2016 metų veiklos plane buvo išsikelti uždaviniai: taikyti pasiekimų ir 

pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti ir tikslingai 

panaudoti informaciją apie vaiko daromą pažangą darbui su šeima ir kitais ugdymo proceso 

dalyviais. Pedagogai vedė atviras veiklas, temines savaites, įgyvendino trumpalaikius ir ilgalaikius 

projektus, organizavo konkursus, parodas akcijas, tradicinius ir netradicinius renginius, šventes, 

kuriuose vaikai aktyviai dalyvavo, rodė savo žinias, gebėjimus ir nuostatas. 

 Auklėtojos savo kvalifikaciją kelti rinkosi Pedagogų švietimo ir kultūros centro ir KU 

tęstinių studijų universiteto organizuojamuose seminaruose. 5 pedagogai pasirinko temas susijusias 

su vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimu bei fiksavimu. 

Vaikų   pasiekimų    ir   pažangos   vertinimas   įstaigoje   atliekamas  pagal   

aštuoniolika vaiko  ugdymo(si) sričių,    vadovaujantis     kiekvienos  srities  išskirta  esmine  

nuostata ir esminiu gebėjimu, kuriuos    vaikas    turėtų   įgyti   iki 6-erių metų. Lopšelyje-darželyje 

,,Bitutė“ vaiko pasiekimai vertinami nuolat. Vaiko pasiekimų Aplanke fiksuojama vaiko daroma 

pažanga, kaupiami vaiko veiklos pavyzdžiai: vaiko stebėjimo medžiaga, vaiko darbelių pavyzdžiai, 

vaiko mintys, įvairios pastabos ir komentarai, vaikų klausimai ir atsakymai į klausimus, nuotraukos, 

vaiko pomėgių aprašymai ir kt. Vertinimu siekiama: skatinti vaiko ugdymąsi ir raidą, skatinti vaiką 



pažinti savo galias, save pozityviai vertinti, gerinti tėvų švietimo kokybę bei jų įsitraukimą į vaiko 

ugdymo(si) procesą įstaigoje. 

 

Išvados, tobulinimo žingsniai.  

Lopšelyje-darželyje ,,Bitutė“ sukurta ir veikia vaiko daromos pažangos vertinimo 

sistema: vertinimas yra planuojamas, nenutrūkstamas ir visuminis. Remdamasis vertinimo 

informacija, analizuoja, koreguoja ugdymo(si) procesą, pasirenka veiksmingiausius būdus ir 

metodus, kad vaikas patirtų sėkmę, rūpinasi, kad laiku būtų suteikta specialioji pagalba.  Įstaigos 

vadovai prižiūri pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo 

įgyvendinimą, užtikrina vertinimo dermę įvairiose amžiaus grupėse. 

Vadovaujantis gautais rezultatais, vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą tobulinimo rezervai 

yra šie:  

 tobulinti vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą, vadovaujantis  

Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis. 

 tobulinti pedagogų kompetenciją vaikų pasiekimų vertinimo klausimais.  2016 m.  

gruodžio mėnesį įstaigoje numatytas seminaras ,,Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo 

sėkminga sąveika“ (PŠKC). 

 vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą siekti aktyvaus bendradarbiavimo tarp grupių  

auklėtojų, tėvų, logopedo, meninio ugdymo mokytojo, neformaliojo ugdymo pedagogų. 
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Vidaus audito koordinavimo grupė 

 


