
                                                                              PATVIRTINTA 
                                                                              Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 
                                                                              direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. 
                                                                              įsakymu Nr.V-85 

 
 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS 
 

Tikslas – skatinti lopšelio-darželio bendruomenės kryptingą diskusiją, į veiklos 
kokybės įsivertinimo rezultatus orientuotą kokybišką, vaiko poreikius tenkinantį ugdymą. 

     Uždaviniai: 
1. Konstatuoti ir aptarti lopšelio-darželio veiklos kokybės pasiekimus ir trūkumus; 
2. Išanalizuoti ir įsivertinti trečios srities „Ugdymo(si) aplinkos“ temos „Įgalinanti 

mokytis fizinė aplinka“ rodiklį 3.1.1.Įranga ir priemonės. 
3. Atlikti platųjį (visuminį) įsivertinimą visų vertinimo sričių rodiklius, vertinant 

pagal keturių balų skalę (netinkamai, patenkinamai, gerai, puikiai). 
4. Vykdant lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą, laikytis objektyvumo ir 

konfidencialumo principų tvarios ir pasidalytos lyderystės ugdymuisi. 
5. Į lopšelio-darželio veiklos tobulinimo procesus įtraukti visus bendruomenės 

narius. 
 

Veikla  Etapai Data Atsakingi 
1. Lopšelio-darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo grupės diskusija 
priimant bendrą sprendimą dėl 
įsivertinimo aspektų atlikimo būdų, 
probleminio klausimo formulavimo, 
teminio įsivertinimo vykdymo. 
 

Pasirengimo 
 
 
 
 
 

2020 m. 
Rugsėjis  
 
 
 
 

R. Miliauskienė, 
Lopšelio-darželio veiklos 
kokybės įsivertinimo 
darbo grupės nariai 
 
 

2. 2020-2021 m. m. veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo grupės plano 
sudarymas, lopšelio-darželio 
bendruomenės informavimas apie 
lopšelio-darželio veiklos kokybės 
įsivertinimo organizavimą. 
 

Įsivertinimo 
plano 
parengimo  
 

2020 m. 
Rugsėjis 

R.Miliauskienė, 
Lopšelio-darželio veiklos 
kokybės įsivertinimo 
darbo grupės nariai 

3. Teminio veiklos rodiklio 3.1.1.Įranga 
ir priemonės duomenų surinkimas, 
analizavimas, reflektavimas, 
aptarimas, išvadų formulavimas 
 

Įsivertinimo 
atlikimo 

2020 m. 
Spalis 

R.Miliauskienė, 
Lopšelio-darželio veiklos 
kokybės įsivertinimo 
darbo grupės nariai 

3. 1. Įstaigos veiklos kokybės 
įsivertinimo ataskaitos parengimas ir 
atsiskaitymas lopšelio-darželio 
bendruomenei. 
2. Rekomendacijų teikimas dėl 
lopšelio-darželio veiklos kokybės 
tobulinimo. 
 

Atsiskaitymo 
ir 
informavimo 

2020 
Gruodis 

R. Miliauskienė, 
Lopšelio-darželio veiklos 
kokybės įsivertinimo 
darbo grupės nariai 

4. Pasirinktų įsivertinimo instrumentų 
plačiajam(arba visuminiam) 
įsivertinimui rengimas ir pateikimas 
bendruomenei 

Įsivertinimo 
instrumento  
(-ų) 
parengimo 
 

2021 m. 
Sausis 

R.Miliauskienė, 
Lopšelio-darželio veiklos 
kokybės įsivertinimo 
darbo grupės nariai 



5. Duomenų surinkimas, analizavimas, 
reflektavimas, aptarimas, išvadų 
formulavimas 

Įsivertinimo 
atlikimo 

2021 m. 
Vasaris-
kovas 

R.Miliauskienė, 
Lopšelio-darželio veiklos 
kokybės įsivertinimo 
darbo grupės nariai 

 1. Įstaigos veiklos kokybės 
įsivertinimo ataskaitos parengimas ir 
atsiskaitymas lopšelio-darželio 
bendruomenei. 
2. Rekomendacijų teikimas dėl 
lopšelio-darželio veiklos kokybės 
tobulinimo. 
 

Atsiskaitymo 
ir 
informavimo 

2021 m. 
Balandis-
gegužė 

R. Miliauskienė, 
Lopšelio-darželio veiklos 
kokybės įsivertinimo 
darbo grupės nariai 

 
 


