
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 

2018-2019 m.m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 

 
              2018-2019 m.m. lopšelyje-darželyje veiklos kokybės įsivertinimas buvo atliekamas, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.V-267 

patvirtinta „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo 

metodika“. 

Tikslas – stiprinti lopšelio-darželio bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybei ir 

atsakomybę, diskutuojant ir susitariant dėl veiklos tobulinimo krypčių bei būdų ir jų įgyvendinimo. 

              Uždaviniai: 

1. Konstatuoti ir aptarti lopšelio-darželio veiklos pasiekimus ir trūkumus; 
2. Išanalizuoti ir įsivertinti trečios srities „Ugdymo(si) aplinkos“ temos „Mokymasis be 
sienų“ veiklos kokybės įsivertinimui pasirinktą rodiklį 3.2.1. Ugdymasis ne lopšelyje-darželyje. 
3. Vykdant lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą laikytis objektyvumo ir 
konfidencialumo principų tvarios ir pasidalytos lyderystės ugdymuisi. 
4. Lietuvos švietimo profesinės sąjungos kvietimu dalyvauti Tarptautiniame projekte 
„SEQUENCES“. 
5. Į lopšelio-darželio veiklos tobulinimo procesus įtraukti visus bendruomenės narius. 
 

              Įstaiga dalyvavo Tarptautinio ERASMUS+ strateginių partnerysčių „SEQUENCES“ projekte ir 
atliko šio projekto skyriaus „Personalas“ septynių priemonių rinkinio įsivertinimą. Priemonių 
įsivertinimo aprašymas 2018 m. lapkričio 8 d. pateiktas LŠPS pirmininko pavaduotojui Egidijui 
Milešinui. Direktorės įsakymu priemonių įsivertinimą ir aprašymus vykdė ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja-metodininkė Danutė Grigalevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos-metodininkės Vida 
Matusevičienė, Alina Bražinskienė ir pavaduotoja ugdymui Reda Miliauskienė.  
 
              Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui pasirinktas trečios srities „Ugdymo(si) aplinkos“ temos 

„Mokymasis be sienų“ rodiklis 3.2.1.Ugdymasis ne lopšelyje-darželyje buvo analizuojamas, pasirinkus 

įsivertinimo instrumentus: (anoniminę ugdytinių tėvų anketinę apklausą, įstaigos veiklos plano, grupių 

ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomosios veiklos planų, papildomosios veiklos planų ir pagalbos vaikui 

specialistų planų) analizę bei individualius pokalbius su pedagogais ir tėvais. Parengta išvadų 

iliustracija. 

              2019-2020 m.m. įstaigos veiklos įsivertinimui pasirinkta trečios srities „Ugdymo(si) aplinkos“ 

temos „Įgalinanti mokytis fizinė aplinka“ rodiklis - 

              3.1.1. Įranga ir priemonės. 

 

Ataskaitą parengė pavaduotoja ugdymui Reda Miliauskienė, 

                                                               veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018-2019 M.M. ĮSTAIGOS VEIKLOS TEMINIS ĮSIVERTINIMAS 

 

VEIKLOS RODIKLIS 

3.2.1. UGDYMASIS NE LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

Įsivertinimui pasirinkti instrumentai:  dokumentų analizė, veiklos analizė, anoniminė ugdytinių tėvų 

anketinė apklausa, pedagogų apklausa. 

Plačiojo (visuminio) įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo 2017-2018 m.m. pedagogų anketinės 

apklausos duomenimis 3.2.1. rodiklis įvertintas: 

 Netinkamai - 0%;     Patenkinamai - 19%;    Gerai - 62%;     Puikiai - 19% 

Lopšelio-darželio teritorijos naudojimas ugdymui 

RODIKLIO APRAŠYMAS ĮSTAIGOS DUOMENŲ ILIUSTRACIJA 
Ugdymui išradingai pritaikoma lopšelio-darželio 
teritorija – „grupės lauke“. Įvairios lopšelio-
darželio aplinkos (želdiniai, bandymų zonos, 
stadionai, aikštynai, poilsio zonos ir t.t.) 
naudojamos kaip ugdymosi lauke vietos ir 
šaltiniai. Mokytojai žino jų edukacines 
galimybes ir geba panaudoti ugdymui: teorijos 
pritaikymui praktikoje, tyrinėjimui ir kitokiam 
ugdymuisi, sveikatos stiprinimui, žaidimams ir 
kt.  
 

30% grupės veiklų vyksta įvairiose vaikų 
lopšelio-darželio aplinkose (aktų salėje, sporto 
salėje, poilsio-terapijos zonose, lauko 
aikštynuose, lauko želdinių aplinkose 
„Vaikystės sodelis“, „Augalų traukinys“), kurios 
naudojamos edukacinei-pažintinei veiklai. Visi 
pedagogai žino jų edukacines galimybes ir geba 
panaudoti ugdymui: teorijos pritaikymui 
praktikoje, tyrinėjimui , sveikatos stiprinimui, 
žaidimams ir kitokiam ugdymuisi ir kt.  
 

 

Edukacinės išvykos 

RODIKLIO APRAŠYMAS ĮSTAIGOS DUOMENŲ ILIUSTRACIJA 
Mokytojai domisi ugdymosi ne lopšelyje-
darželyje – gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse, 
valdžios institucijose ir kt. – galimybėmis ir 
organizuoja realaus pasaulio pažinimu pagrįstą 
ugdymą už lopšelio-darželio ribų esančiose 
aplinkose. Tai aktualizuoja ugdymą, suteikia 
ugdytiniams galimybę įgyti įvairesnės patirties, 
būti ugdomiems įvairesnių žmonių ir susieti 
ugdymąsi su savo interesais. Mokytojai 
analizuoja ir aptaria ugdytinių ugdymosi už 
lopšelio-darželio ribų poveikį, tobulina taikomus 
būdus ir ieško naujų galimybių. 

            60% pedagogų organizuoja ugdomąsias 
veiklas už vaikų lopšelio-darželio ribų: 
edukacines ekskursijas į muziejus, įmones, 
kultūros įstaigas, sporto renginius, miesto 
parkus ir pan., atsižvelgdami į ugdytinių amžių. 
Daugumos (90%) bendruomenės narių 
nuomone, šios veiklos yra naudingos ir 
tikslingos vaikų visapusiškam ugdymui(si).  
           Visi pedagogai analizuoja ir aptaria kartu 
su vaikais ugdymosi ne grupėje ir už įstaigos 
ribų veiklų poveikį, atsižvelgia į vaikų 
pastebėjimus ir lūkesčius, tobulina taikomus 
būdus ir ateities veiklas.  

 

 

 



VEIKLOS RODIKLIO 

3.2.1. UGDYMASIS NE LOPŠELYJE-DARŽELYJE ANKETINĖS APKLAUSOS 

APIBENDRINIMAS 

2018-2019 m.m. balandžio mėn. ugdytinių tėvams buvo pateiktos 104 anketos. Sulaukta 86 

tinkamai užpildytų anketų. Atsakomumo rodiklis 82,69%. 

Siekta išsiaiškinti lopšelio-darželio edukacinių erdvių bei ugdymo(si) už lopšelio-darželio ribų 

panaudojimą ugdomajame procese. 

Anketinės apklausos duomenys rodo: 

1. 75% ugdytinių tėvų yra susipažinę su pagrindiniu teisiniu dokumentu „Ikimokyklinio ugdymo 

metodinėmis rekomendacijomis ir(ar) Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programa“, kuriais 

vadovaujantis vaikai ugdomi lopšelyje-darželyje, 23% susipažinę iš dalies, 1% - nesusipažinę. 

2. Su dokumentais „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis ir(ar) Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programa“  84% ugdytinių tėvų buvo supažindinti grupių mokytojų,  22% 

internetinėje svetainėje analizavo savarankiškai,  6% dar neteko susipažinti.  

3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai dažniausiai 82% aptariami grupės mokytojos iniciatyva, 55% tėvų  

nurodė, jog tėvelių susirinkimuose.  

4. Apie įstaigos ir grupės ugdomąją veiklą tėvai sužino: 86% iš grupės skelbimų lentoje pakabintos 

informacijos, 71% iš pokalbių su grupės mokytoja, 51% aptariant dienos veiklą su savo vaiku ir 

14% iš įstaigos internetinės svetainės.  

5. Jog ugdymas vykdomas ir ne lopšelyje –darželyje žino 73% tėvų, o 25% neteko girdėti.  

6. 84% tėvų teigia, jog grupės mokytojos tariasi su jais apie edukacines-pažintines veiklas už 

lopšelio-darželio ribų.  

7. Dauguma 91% tėvų iš anksto susipažindinami su išvyka, žygiu ar ekskursija už lopšelio – 

darželio ribų, žino tikslus.  

8. Kad ugdymas(sis) ne lopšelyje-darželyje skatina bei motyvuoja vaikus smalsauti, tyrinėti, pažinti 
ir daugiau sužinoti mano 92% tėvų, iš dalies - 3%, o 1% neturi nuomonės.  

9.  88% tėvų domisi ir neatidėliotinai dalyvauja vaikų lopšelio- darželio gyvenime, labai dažnai 
lankosi vaiko grupės renginiuose, ugdomosiose veiklose 77%. 63% visada dalyvauja 
visuotiniuose įstaigos tėvų susirinkimuose. Padeda organizuoti ugdomąsias veiklas 34% tėvelių.  

10. 87% tėvų pažymi, kad įstaiga tenkina jų lūkesčius.  
11. Pateikus atvirą klausimą, tėveliai nurodė lūkesčiuose ir pageidavimuose dar daugiau pažintinių 

ekskursijų, išvykų, bendradarbiavimo su kitomis grupėmis, kitais darželiais veiklos formų. 
Atsakymuose atsispindi pageidavimai: 
 „...daugiau įvairių būrelių“, 
 „...vaikai kaip įmanoma daugiau pažintų pasaulį ir ugdytųsi praktiškai, t.y. eitų į žygius, 
išvykas, ekskursijas, dalyvautų įvairiuose renginiuose ir pan. Norėtųsi, kad kuo daugiau laiko 
vaikai praleistų gryname ore, gamtoje, kad būtų kuo daugiau fizinio aktyvumo“.  
„Pageidautume įvairesnės ugdomosios veiklos, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę 
atsiskleisti„,  
 „Praplėsti vaikų užsiėmimų grafiką, visa kita darželyje ir taip patrauklu“,  
„Įvairesnės ugdomosios veiklos grupėse“,  
„Trūksta interaktyvių lentų  grupėse“, 
 
Dauguma (87%) ugdytinių tėvelių nurodė, jog yra patenkinti ugdomosios veiklos 

organizavimu, darželio aplinka ir įstaigos mikroklimatu. 
 
 



IŠVADOS 
 
Tyrimo rezultatai parodė, kad 30% grupės veiklų vyksta įvairiose vaikų lopšelio-darželio 

aplinkose (aktų salėje, sporto salėje, poilsio-terapijos zonose, lauko aikštynuose, lauko želdinių 

aplinkose „Vaikystės sodelis“, „Augalų traukinys“), kurios naudojamos edukacinei-pažintinei veiklai. 

Visi pedagogai žino jų edukacines galimybes ir geba panaudoti ugdymui: teorijos pritaikymui 

praktikoje, tyrinėjimui , sveikatos stiprinimui, žaidimams ir kitokiam ugdymuisi ir kt.  

Tyrimo metu paaiškėjo, kad 60% pedagogų organizuoja ugdomąsias veiklas už vaikų lopšelio-

darželio ribų: edukacines ekskursijas į muziejus, įmones, kultūros įstaigas, sporto renginius, miesto 

parkus ir pan., atsižvelgdami į ugdytinių amžių. Daugumos (90%) bendruomenės narių nuomone, šios 

veiklos yra naudingos ir tikslingos vaikų visapusiškam ugdymui(si). 

Anketinių duomenų analizė atskleidė, kad visi pedagogai analizuoja ir aptaria kartu su vaikais 

ugdymosi ne grupėje ir už įstaigos ribų veiklų poveikį, atsižvelgia į vaikų pastebėjimus ir lūkesčius, 

tobulina taikomus būdus ir ateities veiklas.  

REKOMENDACIJOS 

Toliau tęsti: 

            ▪ ugdymąsi patirtiniu būdu, kai mokomasi ne per instruktavimą, o per asmeninį atradimą, per 

patirtį ir jos refleksiją.  

            ▪ ugdytinių gyvenimiškosios patirties įgijimą, sudarant vaikams galimybę pažinti įvairią  aplinką 
bei įvairius gamtos reiškinius: stebint, tyrinėjant, kuriant kieme, grupėje, salėje, studijose ir kt.;  aktyviai 
fizinei veiklai naudojant gamtinę medžiagą; grįžus aptariant kalbėtis su draugais ir mokytojomis apie tai 
ką pajuto, suprato, atrado, sužinojo, kas ir kodėl juos sudomino; savo žodyną plečiant žaidžiant žodinius 
žaidimus;  mąstant, samprotaujant, mokantis tartis komandoje; patirtį, emocijas išreiškiant meninėms 
priemonėmis.  
            ▪ Tobulinti (įkurti) lopšelio-darželio erdves, kuriose būtų galima vesti ugdomąsias veiklas. 
            ▪ Rinktis įvairesnes vietas, kuriose būtų vedamos veiklos ne lopšelio-darželio teritorijoje. 

    ▪ Vykdyti informacijos apie lopšelio-darželio teritorijos panaudojimą ugdymui sklaidą: 
informaciniuose stenduose, tėvų susirinkimų metu, įstaigos internetinėje svetainėje, savivaldybės 
dienraščiuose. 

    ▪ Gilinti lopšelio-darželio bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, motyvuojant ugdytinių tėvus 
aktyviau įsitraukti į lopšelio-darželio aplinkų kūrimą. 

 


