
INFORMACIJA APIE UTENOS MOKYKLOS - VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ VEIKLOS 

KOKYBĖS IŠORINĮ ĮVERTINIMĄ 

Vizito laikas – 2015 m. balandžio 20-30 d. 
 Vizito tikslas –  įstaigos veiklos kokybės išorinis vertinimas. 
 Išorės vertintojų komanda: 
Virginija Vaitiekienė – vadovaujančioji vertintoja, atsakinga už 2.1 temos ir 5 srities vertinimą. 
Išorės vertintojai: 
Jonas Paukštė – atsakingas už 1 srities  vertinimą; 
Viktorija Vilūnienė – atsakinga už  2.2.- 2.3  temų ir 3 srities  vertinimą.     
Ritonė Tumelienė –  atsakinga už 2.4 ir  už 4 srities vertinimą.  
 Vizito metu išorės vertintojai stebėjo 30 ikimokyklinio ugdymo užsiėmimų, pradinio ugdymo  
pamokas ir  specialiųjų pedagogų  pratybas. Buvo gilinamasi į vaikų ir auklėtojų/mokytojų veiklą 
užsiėmimuose patalpose ir lauke.   
 Išorės vertintojai kalbėjosi su mokyklos - vaikų darželio (toliau- mokykla) darbuotojais, 
savivaldos institucijų atstovais, vaikais ir jų tėvais, analizavo mokyklos veiklos, vaikų pasiekimų ir pažangos 
fiksavimo, kitus dokumentus. Vertintojai stebėjo veiklą natūralioje aplinkoje: darbo vietose grupėse ir 
klasėse, koridoriuose, kieme, salėje. Vertinant mokyklos veiklą, vadovautasi Utenos rajono savivaldybės 
neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo vertinimo rodikliais, atsižvelgta į 
šiuo metu galiojančias ugdymo programas, mokyklos veiklą reglamentuojančius teisės aktus. 
Mokykla buvo vertinama pagal penkias veiklos sritis: 

mokyklos kultūra; 
vaiko ugdymas ir ugdymasis; 
vaiko ugdymo (si) pasiekimai; 
parama ir pagalba vaikui, šeimai; 
mokyklos valdymas. 

 
  

MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI 
 

Stiprieji veiklos aspektai 
 

1. Savitų  įstaigos  tradicijų puoselėjimas (1.1.4. – 3 lygis) 
2. Mokyklos- vaikų darželio vaidmuo bendruomenėje ( 1.2.2.- 3 lygis) 
3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams (2.1.3.- 3 lygis)  
4. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymosi procesą (2.4.1.- 3 lygis) 
5. Gera pedagoginė pagalba (4.1.3.- 3 lygis) 
6. Tinkama socialinė pagalba (4.1.4- 3 lygis) 
7. Didelis dėmesys vaiko sveikatos stiprinimui (4.1.5.- 3 lygis) 
8. Tinkama pagalba specialiųjų  poreikių turintiems  vaikams (4.1.6.- 3 lygis) 
9. Įstaigos vizija, misija ir tikslai (5.1.1.- 3 lygis) 
10. Savita  kūrybinių grupių veikla ( 5.3.2.- 3 lygis) 
 
 

Tobulintini veiklos aspektai 
 
1. Lauko ugdymo aplinkos pritaikymas vaikų ugdymui (2.1.5.- 2 lygis) 
2. Pamatuojamo pamokos uždavinio formulavimas ( 2.2.4. - 2 lygis) 
3. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė (2.4.2.- 2 lygis) 
4. Vaiko daromos pažangos vertinimo  sistema ( 3.1.1- 2 lygis) 
5. Įstaigos įsivertinimo proceso organizavimas ( 5.2.1.- 2 lygis) 
 
 
 
 
 
 
 
                 Mokyklos- vaikų darželio direktorė Gražina Skardžiuvienė 




