
 

Kauno lopšelio –darželio „Rasytė“ ugdymo  kokybės samprata 

 

       Geras ugdymas? Ką reiškia „kokybė“? 

 

Kokybė – tai ugdymo tikslų pasiekimo laipsnis bei tėvų poreikių tenkinimas. Kokybės kriterijai 

yra sutartiniai, rodantys kokiu laipsniu, būdais ir priemonėmis įstaiga pasiekia savo tikslų, tenkina 

ugdytinių poreikius, padeda pasiekti mokyklinę brandą, geba valdyti procesus ir sąlygas. 

Tikslingas profesionalus ikimokyklinis ugdymas palengvina vėlesnį mokymąsi, daro teigiamą 

poveikį mokymosi pasiekimams, tolesnei asmens socialinei ir emocinei raidai. Kokybiškas 

ikimokyklinis ugdymas padeda spręsti daugelį socialinių problemų, daro teigiamą įtaką gyvenimo 

gerovei. 

       Ikimokyklinio amţiaus tarpsnis vertinamas kaip savaime vertingas, orientuotas į integruotą ir 

visuminį ugdymą. 

   

       Ugdymo kokybė vertinama, vadovaujantis: 

 Gero plano (savaitės ir metinio ugdomosios veiklos plano), ugdomosios aplinkos, renginio 

vertinimo kriterijais. 

 Vaikų ugdymosi pasiekimų aprašais. 

 Pamokos vertinimo lentele. 

 

Kasmet lapkričio mėnesį atliekamas platusis įsivertinimas, vadovaujantis Kauno neformaliojo 

švietimo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo 2 priedu, patvirtintu Kauno m. 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-06, įsakymu Nr. T-598.  

Vertinamos 5 veiklos sritys, nustatomas lygis (I-IV): 

 Etosas; 

 vaiko ugdymas ir ugdymasis; 

 Švietimo pagalba vaikui; 

 Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais); 

 Įstaigos valdymas. 

 

Atsiţvelgiant į plačiojo įsivertinimo išvadas, atliekamas pasirinktos veiklos srities giluminis 

įsivertinimas. 

Du kartus per 5 metus įsivertinama įstaigos ugdymo kokybė, fiksuojami pokyčiai, vadovaujantis 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro parengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų veiklos vertinimų rodikliai ir jų taikymas“.  

       Vertinamos 6 sritys, nustatomas lygis (I-IV): 

 Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės uţtikrinimas. 

Tikslas – uţtikrinti sveikatos stiprinančios mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą.  

 Psichosocialinė aplinka 

      Tikslas – plėtoti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius.  

 Fizinė aplinka 

      Tikslas – kurti saugią, sveikatą stiprinančią ugdymo aplinką.  

 Ţmogiškieji ir materialieji ištekliai 

       Tikslas – sutelkti išteklius stiprinant ir ugdant sveikatą. 

 Sveikatos ugdymas 

       Tikslas – uţtikrinti sveikatos ugdymo kokybę.  

 Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida. 

       Tikslas –skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį savivaldybės ir šalies mokyklų 

bendruomenėms. 



 

Vertinimo šaltiniai: mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai (nuostatai, strateginis 

planas, metinis veiklos planas, vidaus darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pareiginiai aprašymai ir 

kiti dokumentai), savivaldos institucijų dokumentai, ugdomosios veiklos dokumentai: planai, 

projektai, programos, metodinė ir informacinė medţiaga, tyrimų, vaizdinė medţiaga, grupių 

albumai, informaciniai leidiniai (bukletai, lankstinukai), vaikų kūrybinės veiklos rezultatai, 

metodinė ir informacinė medţiaga, veiklos ataskaitos, tėvų informavimo dokumentai, vaikų darbų 

aplankai bei kita pasiekimus atspindinti informacija, iniciatyvinių grupių, komandų, komisijų 

dokumentacija, priešmokyklinio ugdymo(si) standartai, mokytojo veiklos vertinimo (įsivertinimo) 

dokumentai, vaikų asmens bylos,  internetinės svetainės www.kaunorasyte.lt puslapis, el. dienynas 

„Mūsų darţelis“. 

          Metodai: dokumentų analizė, stebėjimas, anketinė apklausa, interviu, atvejo analizė, 

diskusijų grupės, pasiekimų rezulatų analizė. 

          Vertinime dalyvauja: tėvai, darbuotojai, vaikai. 

 

       Ikimokyklinio ugdymo kokybės aspektai:  

       Įsivertinus veiklos sritis, vadovaujantis Kauno neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės 

išorinio vertinimo tvarkos aprašo 2 priedu, patvirtintu Kauno m. savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2014-11-06, įsakymu Nr. T-598, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 

parengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Sveikatos stiprinimo veiklos mokyklose vertinimo 

rodikliai ir jų taikymas“, 2019m. vertinimo rodikliai atitiks III – IV lygį. Daugiau kaip 50proc. 

respondentų vertins IV lygiu. 

 

 

Parengė direktorė Rita Vaškelienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Remigija Kasputienė 

 

Diskusija vyko metodinės tarybos pasitarime 2019-04-17, protokolas Nr. O1-3. 

Apsvarstyta Mokytojų tarybos posėdyje 2019 - 05- 22 , protokolas Nr. V2-2. 
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