
 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS “ 

  

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ (toliau – Darželis) veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija,  Šiaulių miesto 

savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašu, Darželio veiklos 

savianalizės protokolu. 

2. Darželio veiklos kokybės įsivertinimo  Aprašas reglamentuoja Darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo tikslus, uždavinius, principus, organizavimą ir jo vykdymą. 

3. Veiklos kokybės įsivertinimo paskirtis – padėti Darželio vadovui vykdyti švietimo stebėseną: 

naudojantis apibrėžtomis sritimis ir veiklos rodikliais įsivertinti Darželyje teikiamų paslaugų kokybę ir 

priimti pagrįstus sprendimus, Darželio veiklos tobulinimui. 

4.  Darželio veiklos kokybės įsivertinimas yra nuolatinis, nenutrūkstamas, duomenimis grįstas  

vertinimo procesas, įtraukiantis visą Darželio bendruomenę. 

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TIKSLAI,                                                                   

UŽDAVINIAI,  PRINCIPAI 

 

5. Darželio veiklos kokybės įsivertinimo tikslai: 

5.1. plėtoti įsivertinimo duomenimis grįsto valdymo kultūrą Darželyje;  

5.2. stiprinti Darželio bendruomenės narių pastangas gerinti Darželio veiklos kokybę ir 

atsakomybę, taikant įsivertinimą kaip įprastą praktiką. 

6. Darželio veiklos kokybės įsivertinimo uždaviniai: 

6.1. atrasti Darželio veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis; 

6.2. remiantis Darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus dėl 

Darželio veiklos gerinimo; 

6.3.  remiantis Darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, rengti ir koreguoti Darželio 

strateginius, metinius veiklos planus; 

6.4.  informuoti Darželio bendruomenę ir kitas atsakingas institucijas apie veiklos kokybės 

įsivertinimo metu gautus rezultatus; 

6.5. sudaryti sąlygas visiems Darželio bendruomenės nariams siekti nuolatinio vertybėmis 

grįsto ugdymo(si) proceso tobulinimo. 

7. Darželio veiklos kokybės įsivertinimas remiasi principais: susitarimo, atsakingumo, 

objektyvumo, humaniškumo, demokratiškumo, konfidencialumo bei tolerancijos. 

 

III SKYRIUS  

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Darželio veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas   iki  kiekvienų metų  vasario 1 d. 
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9. Darželio veiklos įsivertinimas atliekamas pagal Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo 

švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos apraše nustatytas sritis, kriterijus ir rodiklius. 

10. Veiklos kokybės įsivertinimui suburiama ir Darželio direktoriaus įsakymu tvirtinama 

veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė ne mažiau trijų narių, iš kurių bent vienas tėvų atstovas. 

11. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė: 

11.1. pasiskirsto veiklos kokybės įsivertinimo užduotimis; 

11.2. parengia iliustracijas, parenka vertinimo metodus; 

11.3. renka, analizuoja ir apibendrina veiklos duomenis. 

12. Darželio direktorius, gavęs veiklos savianalizės protokolą, inicijuoja jo pristatymą 

bendruomenės nariams. 

13. Darželio direktoriui inicijavus ir tarybai pritarus, vykdomas giluminis veiklos srities, 

kriterijaus ir/ar rodiklio įsivertinimas. 

14.  Darželio veiklos kokybės giluminis įsivertinimas gali būti atliekamas šiais būdais: 

14.1. pasirinktos srities, kriterijaus, rodiklio įsivertinimas; 

14.2. iškilusios problemos įsivertinimas. 

15. Darželio veiklos kokybės giluminis įsivertinimas atliekamas vykdant šiuos įsivertinimo 

etapus:  

15.1. pasirengimo (suburiama darbo grupė, pasiskirstoma darbo užduotimis, parengiamas 

grupės veiklos planas);  

15.2. įsivertinimo iliustracijų ir instrumentų rengimo; 

15.3. duomenų rinkimo ir analizės; 

15.4.  atsiskaitymo ir informavimo. 

16.  Darželio veiklos kokybės įsivertinimui gali būti taikomi antrinių duomenų šaltiniai: vaikų 

pažangos ir pasiekimų duomenys, pedagogų ir vadovų įsivertinimo ir atestacijos duomenys, įvairių 

Darželyje vykdytų apklausų ir tyrimų duomenys ir kt.; šie duomenys papildo įsivertinimo metu 

tiesiogiai gautus duomenis, naudojami analizuojant situaciją ir grindžiant sprendimus dėl Darželio 

kokybės bei tobulinimo krypčių. 

17. Atsiskaitymas ir informavimas apie Darželio veiklos kokybės atlikto įsivertinimo  

rezultatus: 

17.1.  veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo darbo grupė parengia ataskaitą  Darželio vadovui 

ir atsiskaito Darželio bendruomenei, Darželio tarybai apie veiklos kokybės atlikto įsivertinimo  

rezultatus; 

17.2.  veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai panaudojami rengiant strateginį Darželio planą ir 

metinį Darželio veiklos planą. Įsivertinimo rezultatai skelbiami Darželio internetinėje svetainėje. 

  

IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Apie veiklos kokybės įsivertinimo metu gautų duomenų konfidencialumą sprendžia  

Darželio direktorius kartu su veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupe. 

 

____________________________ 
 

        
PRITARTA: 

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Berželis“ tarybos 

2019-10-29  protokoliniu nutarimu  

(protokolas Nr. ĮT-3 (1.3.) 


