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VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

2022-04-07 

 

1. Giluminiam įsivertinimui buvo pasirinkta  sritis -ETOSAS. 

2. Tikslas – nustatant tobulintinas sritis, gerinti įstaigos veiklą, priimti bendrus sprendimus dėl būtinų 

veiksmų, siekiant bendrai sutartos vaikų ugdymosi kokybės.   

3. Metodai, kurie buvo pasirinkti tyrimams- anketinė apklausa ir dokumentų analizė. 

4. Vertinimo šaltiniai-  tėvų ir pedagogų anketinės apklausos duomenys, įstaigos veiklos dokumentai. 

5. Rodiklių privalumai, trūkumai, rekomendacijos. 

 

Rodiklis Raktiniai 

žodžiai 

Privalumai Trūkumai Rekomendacijos  

1.1.Moky

klos 

vertybės 

 

 individual

umas  

 kūrybišku

mas 

 saugi 

aplinka 

 lygios 

galimybės 

tradicijos 

 Vaikų kultūra 

atsispindi mokyklos 

vizijoje, misijoje, 

tiksluose bei 

praktinėje veikloje. 

 bendruomenės nariai 

tinkamai suvokia, 

pripažįsta ir vertina 

vaikų kultūrą 

 Bendruomenės 

nariai jaučiasi 

saugūs ir pasitiki 

vieni kitais. 

 Kuriamas tradicijas 

palaiko ir žino visi 

bendruomenės 

nariai. 

 Trūksta tėvų 

įsitraukimo kuriant 

įstaigos įvaizdį ir 

aplinką. 

 Vadovai priima 

sprendimus 

neatsižvelgę į 

bendruomenės 

pasiūlymus. 

 Nepakankamai  

mokytojai įsitraukia į 

švenčių 

organizavimą.  

 

 Įtraukti tėvus, 

kuriant įstaigos 

įvaizdį ir aplinką. 

 Administracijai, 

priimant 

sprendimus 

išklausyti ir 

atsižvelgti į 

pedagogų 

bendruomenės 

pasiūlymus. 

 Skatinti aktyvesnį 

renginių 

organizavimą.  

1.2. 

Mokyklos 

įvaizdis 

 

 Padidžiav

imas 

 Populiaru

mas 

 įvaizdis 

 Ugdytiniai aktyviai 

dalyvauja 

savivaldybės, šalies 

renginiuose, 

akcijose, 

projektuose. 

 69pr. tėvų įstaigą 

pasirinko „Dėl gerų 

atsiliepimų“ 
 Puoselėjamos 

etnokultūrinės 

vertybės, doriniai ir 

moraliniai pagrindai 

formuoja įstaigos 

populiarumą ir 

 Nepakankamai savo 

pasiekimais 

dalijamės 

internetinėje 

svetinėje; 

 

 Aktyviau viešinti 

įstaigos 

pasiekimus ir 

veiklą internetinėje 

svetainėje. 



prestižą. 

1.3.  
Mokyklos  

vidaus ir 

išorės ryšiai 

 Bendravi

mas ir 

bendradar

biavimas 

 Atviruma

s 

 Galimybė

s 

bendruo

menėje 

 Svetinga aplinka 

skatina bendrauti ir 

bendradarbiauti 

tėvus ir pedagogus 

,siekiant kokybiško 

ugdymo.  

 Ugdymas vyksta 

įvairiose vietos 

bendruomenės 

erdvėse ( muziejus, 

dramos teatras, 

parkas, 

multicentras...)  

 Įgyvendinama vietos 

bendruomenei skirti 

projektai, aktyviai 

dalyvaujama 

renginiuose. 

  Dėl pandemijos 

sumažėjo tėvų 

įsitraukimas į 

darželio veiklą, ir 

galimybės pasirinkti 

įvairias edukacines 

veiklas. 

 Šiuo metu vyksta tik 

nuotolinis 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais. 

 

 Ieškoti naujų 

veiklos galimybių 

stiprinančių vidaus 

ir išorės ryšius. 

 

6. Didžiausi privalumai, trūkumai, tobulinamos veiklos aspektai (kiekvienoje skiltyje nurodyti tik  

rodiklio numerį(ius).  

 

Stiprieji veiklos aspektai Silpnieji veiklos aspektai Tobulinamos veiklos aspektai 

1.1.2. 1.3.2. 1.3.2. 

 

7. Rekomendacijos planavimui:  

 Organizuoti įvairesnius renginius ir aktyviau viešinti įstaigos veiklą; 

 

 

PRIDEDAMA.  (Veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara, anketinės apklausos rezultatai) 
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