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              2019-2020 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 – skatinti lopšelio-darželio bendruomenės kryptingą, į veiklos kokybės įsivertinimo 
rezultatus orientuotą diskusiją apie kokybišką, vaiko poreikius tenkinantį ugdymą, garantuojančią 
ugdymo įstaigą. 

 
              Uždaviniai: 

1.Konstatuoti ir aptarti lopšelio-darželio veiklos 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.Vykdant lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą, laikytis objektyvumo ir 

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

 
              Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui pasirinktas trečios srities „Ugdymo(si) aplinkos“ temos 

„Įgalinanti mokytis fizinė aplinka“ rodiklis 3.1.1. Įranga ir priemonės, buvo analizuojamas, pasirinkus 

įsivertinimo instrumentus: anoniminę ugdytinių tėvų ir įstaigos pedagogų anketinę apklausą, įstaigos 

veiklos plano analizę bei individualius pokalbius su pedagogais ir tėvais. Parengta išvadų iliustracija (žr. 

priedas Nr. 1). 

 

              2020-2021 m.m. įstaigos veiklos įsivertinimui pasirinkta atlikti platųjį(visuminį) įsivertinimą 

visų veiklos sričių rodiklių, vertinant pagal keturių balų skalę (netinkamai, patenkinamai, gerai, puikiai), 

kadangi platusis (visuminis) veiklos sričių vertinimas buvo atliktas prieš tris metus. 

 

 

 

 

 

Ataskaitą parengė pavaduotoja ugdymui Reda Miliauskienė, 

                                                               veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1priedas 

2019-2020 M.M. ĮSTAIGOS VEIKLOS TEMINIS ĮSIVERTINIMAS 

TEMINIS VEIKLOS RODIKLIS 

3.1.1. ĮRANGA IR PRIEMONĖS 

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

anketinė apklausa, pedagogų apklausa. 

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

apklausos duomenimis 3 srities „Ugdymo(si) aplinkos temos 3.1 „Įgalinanti ugdytis fizinė aplinka“ 

3.1.1. rodiklis „Įranga ir priemonės“ įvertintas: 

 Netinkamai – 0 %;     Patenkinamai – 19 %;    Gerai – 57 %;     Puikiai – 24 % 

 

2020-2021 m.m. lapkričio mėn. ugdytinių tėvams buvo pateiktos 170 anketų. Sulaukta 121 tinkamai 

užpildytų anketų. Atsakomumo rodiklis 71,2%. 

Lopšelio-darželio pedagogams buvo pateiktos 28 anketos. Sulaukta 23 tinkamai užpildytų anketų. 

Atsakomumo rodiklis 82%. 

 

Siekta išsiaiškinti lopšelio-darželio įrangos ir priemonių vaidmenį ugdymo(si) proceso kokybės 

gerinimui. 

Lopšelio-darželio įrangos ir priemonių įvairovė 

RODIKLIO APRAŠYMAS ĮSTAIGOS DUOMENŲ ILIUSTRACIJA 
 
Lopšelio-darželio vidaus ir lauko edukacinių 
erdvių įranga ir priemonės įvairios, skirtingos 
paskirties, atitinkančios situaciją, ugdymo(si) 
turinį, poreikius ir ugdytinių amžių. Ugdymo(si) 
priemonių pakanka ugdymo(si) tikslams 
pasiekti.  
Lopšelio-darželio mokytojai ir patys kuria 
mokymosi priemones, dalinasi jomis ir 
prasmingai naudoja. 
 Įranga ir priemonės paskirstomi teisingai, 
garantuojant lygias galimybes kiekvienam 
ugdytiniui. 

 
89%  tėvų patenkinti ugdymo proceso veiklų 
pasiūla, kurios atitinka vaiko pasiekimų 
galimybes ir poreikius. 
61% pedagogų kiekvieną dieną pritaiko grupės 
aplinką kompleksinei ugdomajai veiklai, 
ugdymui(si) bendradarbiaujant ir individualiai 
savarankiškai veiklai. 
57% pedagogų išnaudoja lopšelio-darželio 
įrangą ir priemones ugdymo(si) veikloms ne tik 
grupės, bet lauko edukacinėse aplinkose. 
76% tėvų pastebi, kad grupės papildomos 
ugdymo priemonėmis vaikų žaidimams ir 
pažintinei veiklai, jų nuomone lopšelio-darželio 
grupių ir lauko aplinka saugi, motyvuojanti 
smalsauti, tyrinėti ir pažinti. 
61% pedagogų pačios kuria ir gamina 
ugdymo(si) priemones, ir dalijasi su kolegėmis. 
48% tėvų kartu su ugdytiniais noriai prisijungia 
idėjomis ir darbais, kuriant ir atnaujinant 
įstaigos grupių ir lauko aplinkas.  
 



 

Įrangos ir priemonių šiuolaikiškumas 

RODIKLIO APRAŠYMAS ĮSTAIGOS DUOMENŲ ILIUSTRACIJA 
 
Ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės 
atitinka šiuolaikinius ugdymo reikalavimus ir 
pagal poreikį atnaujinamos. 
 Lopšelio-darželio bendruomenė periodiškai 
įvertina turimų priemonių naudingumą. 
Lopšelio-darželio mokymosi priemonių lėšos 
pilnai išnaudojamos įrangos ir priemonių 
įsigijimui ir atnaujinimui, ir garantuoja ugdymo 
šiuolaikiškumą ir kokybę. 

 
79%  tėvų pastebi, kad ugdymo(si) veiklos 
organizuojamos, naudojant šiuolaikiškas 
inovatyvias  mokymo priemones. 
23,2% tėvų nuomone grupių įranga ir priemonės 
patenkinamos būklės, trūksta įvairesnių, 
šiuolaikiškesnių žaislų. 
Įstaigos bendruomenė aptaria priemonių 
įsigijimo galimybes ir poreikį Lopšelio-darželio 
tarybos, Pedagogų tarybos, Metodinės tarybos 
posėdžiuose. 
36% pedagogų džiaugiasi modernia grupių 
ugdymo(si) aplinka, likusi dalis naudojasi 
bendromis įstaigos salėje, žaidimų kambaryje 
esančiomis šiuolaikiškomis priemonėmis. 
44% pedagogų turi galimybę sukurti virtualias 
mokymo(si) aplinkas, naudojantis 
skaitmeninėmis priemonėmis ir IKT.         
Apie lėšų panaudojimą įrangos ir priemonių 
įsigijimui lopšelio-darželio bendruomenė 
supažindinama įstaigos svetainėje, pateiktomis 
finansinėmis ataskaitomis. 

 

Rekomendacijos: 

● Lopšelio –darželio biudžete numatytas lėšas mokymo priemonėms įsigyti, naudoti, laikantis 

savivaldybės ir valstybės reglamentuotos tvarkos; 

●Mokymo įrangos ir priemonių aprūpinimo poreikį ir prioritetus numatyti, atsižvelgiant į lopšelio-

darželio bendruomenės poreikius ir siūlymus; 

●Mokymo įrangos ir priemonių įsigijimo lėšas proporcingai paskirstyti įstaigos vidaus, lauko 

edukacinių aplinkų bei specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) poveikių tenkinimui; 

 

 

Įstaigos duomenų iliustraciją parengė lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 

 


