
                                                                                               PATVIRTINTA 

   Marijampolės vaikų  lopšelio-darželio „Rasa“ 

   direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. 

   įsakymu Nr. V-124 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS 

 

                Tikslas – plėtojant  ir stiprinant duomenimis grįsto valdymo  kultūrą lopšelyje – 

darželyje, skatinti bendruomenės kryptingą, į rezultatus orientuotą diskusiją bei stiprinti jos narių 

įsipareigojimą ugdymo kokybei ir atsakomybę, taikyti įsivertinimą kaip kasdienę praktiką. 

Uždaviniai: 

1. Atrasti lopšelio – darželio veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas 

sritis. 

2. Atkreipti lopšelio – darželio bendruomenės dėmesį į veiklos aspektus, lemiančius ugdymo 

šiuolaikiškumą ir kokybę. 

3. Remiantis lopšelio – darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, susitarti dėl tobulintų 

prioritetų, priimti bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų, gerinant lopšelio – darželio 

veiklą. 

4. Remiantis lopšelio – darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, rengti ir koreguoti 

lopšelio – darželio strateginius, metinius veiklos, ugdymo planus. 

 

EEE 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 

 

 

 

 

 

2021 m. 

Rugsėjis  

 

 

 

 

R. Miliauskienė, 

Lopšelio-darželio veiklos 

kokybės įsivertinimo 

darbo grupės nariai 

 

 

2. 2021-2022 m. m. veiklos kokybės 

įsivertinimo plano sudarymas, 

lopšelio-darželio bendruomenės 

informavimas apie lopšelio-darželio 

veiklos kokybės įsivertinimo 

organizavimą. 

Įsivertinimo 

plano 

parengimo  

 

2021 m. 

Rugsėjis 

R.Miliauskienė, 

Lopšelio-darželio veiklos 

kokybės įsivertinimo 

darbo grupės nariai 

3. Teminio veiklos rodiklio  

3.2.1. Ugdymasis ne lopšelyje-

darželyje  

įsivertinimo instrumentų pasirinkimo 

aptarimas ir rengimas.                        

Įsivertinimo 

instrumento  

(-ų) 

parengimo 

2021 m. 

Spalis 

R.Miliauskienė, 

Lopšelio-darželio veiklos 

kokybės įsivertinimo 

darbo grupės nariai 

4. Teminio veiklos rodiklio  

3.2.1. Ugdymasis ne lopšelyje-

darželyje duomenų surinkimas, 

analizavimas, reflektavimas, 

aptarimas, išvadų formulavimas. 

Įsivertinimo 

atlikimo 

2021 m. 

Lapkritis 

R.Miliauskienė, 

Lopšelio-darželio veiklos 

kokybės įsivertinimo 

darbo grupės nariai 

5. 1. Įvertinto veiklos rodiklio išvadų ir 

rekomendacijų pateikimas įstaigos 

internetinėje svetainėje. 

2. Rekomendacijų aptarimas lopšelio -

darželio veiklos kokybės tobulinimui. 

Atsiskaitymo 

ir 

informavimo 

2021 

Gruodis 

R. Miliauskienė, 

Lopšelio-darželio veiklos 

kokybės įsivertinimo 

darbo grupės nariai 

6. Teminio veiklos rodiklio  

4.2.2  Bendradarbiavimas su tėvais 

įsivertinimo instrumentų pasirinkimo 

aptarimas ir rengimas.                       

Įsivertinimo 

instrumento  

(-ų) 

parengimo 

2022 m. 

Sausis 

R.Miliauskienė, 

Lopšelio-darželio veiklos 

kokybės įsivertinimo 

darbo grupės nariai 



7. Teminio veiklos rodiklio  

4.2.2  Bendradarbiavimas su tėvais 

duomenų surinkimas, analizavimas, 

reflektavimas, aptarimas, išvadų 

formulavimas 

Įsivertinimo 

atlikimo 

2022 m. 

Kovas-

balandis 

R.Miliauskienė, 

Lopšelio-darželio veiklos 

kokybės įsivertinimo 

darbo grupės nariai 

8.  Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaitos parengimas ir atsiskaitymas 

lopšelio-darželio bendruomenei. 

 

Atsiskaitymo 

ir 

informavimo 

2022 m. 

Birželis 

R. Miliauskienė, 

Lopšelio-darželio veiklos 

kokybės įsivertinimo 

darbo grupės nariai 

 

 


