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2016-01-14 direktorės Jolantos Kanišauskienės įsakymu Nr. V-2a sudaryta vidaus audito kvalifikacinė grupė 

(VAK) Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ 2015 m. veiklos vertinimui ir įsitvirtinimui. 

2016-03-14 – vidaus audito darbo grupės posėdyje svarstyta ir nutarta, pritariant įstaigos tarybai, pradėti ir 

atlikti įstaigos vidaus „giluminį“ auditą nuo 2016-03-21 iki 2016-04-27 d. 

Vertinsime ir įsivertinsime Vaiko ugdymo(si) pasiekimų srityje 2 pagalbinius rodiklius: 

3.1.1. – vaiko daromos pažangos vertinimo sistema; 

3.1.2. – pedagogų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. 

Nuo 2016-03-21 iki 2016-04-01 d. buvo atliekamas „Vaiko ugdymo(si) pasekimų aprašų“ rinkimas ir  turimų 

duomenų  analizė metodinės tarybos posėdžio nutartyje priimtas vaiko vertinimo aprašas, naudojamas įstaigoje, 

išskyrus „Žvaigždučių“ grupės, kurios auklėtojos pradėjusios dirbti vėliau, naudoja kitą aprašo formą (direktorei 

leidus). 

Vidaus audito darbo grupė parengė klausimynus pedagogams ir tėveliams. Dalyvavo 17 pedagogų ir 120 

tėvelių.  

Tėvelių apklausa parodė, kad didžioji jų dauguma labai domisi savo vaiko ugdymo(si) pasekimais ir pasekimų 

vertinimu (pridedamos apklausų suvestinės – ir pedagogų ir tėvelių). 

2016-04-27 d. buvo atliktas vidaus „giluminis“ vienos srities kokybės įsivertinimo auditas (Vaiko ugdymo(si) 

pasekimai). 

Įstaigai aktualiems dviem pagalbiniams rodikliams – 3.1.1 ir 3.1.2. – buvo parengtos iliustracijos su požymiais 

(pridedamas priedas), kurios padėjo  pedagogams atpažinti  patikusią situaciją įstaigoje. 

2014 gegužės mėn. 3.1.1. – vertinome 2,6, o 3.1.2 vertiname 2,4 lygio. 

2016 m. balandžio mėn. 3.1.1 vertiname 2,9, o 3.1.2 vertiname 2,9 lygio. 

Įsivertinime dalyvavo 18 pedagogų (18 anketų). Šio „giluminio“ audito tikslas buvo -  įsivertinti  esamą „vaiko 

ugdymo(si) pasiekimų vertinimo situaciją įstaigoje pasiekimus ir dar esamus trūkumus. 

Vertinimo šaltiniai: 

 vienos srities vidaus „giluminio audito“ kokybės įsivertinimas ; 

 vaiko pasiekimų vertinimo, fiksavimo dokumentai (pasiekimų aprašai); 

 metodinės tarybos dokumentacija (posėdžių protokolai); 

 lopšelio grupės  ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaiko pasiekimų vertinimo aprašai; 

 interviu (kalbanti pedagogai). 

Vertinimo metodai: 

 dokumentų analizė; 

 vaiko pasiekimų rezultatų analizė; 

 klausimynai (pedagogams ir tėveliams); 

 interviu su pedagogais (pridedami protokolai). 

Atlikus vidaus „giluminį“ parinktos srities „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ pagalbinių 3.1.1 ir 3.1.2 rodiklių 

auditą, matome, kad vaiko daromos pažangos vertinimo sistema įstaigoje yra. Ji – vykusi, pedagogams ir tėveliams 

suprantama, individualizuota ir nuosekli. 

Įžvelgėme vieną trūkumą – vaiko ugdymo(si) vertinimo aprašuose nėra tėvelių vertinimo (išskyrus  

„Žvaigždučių“ gr.). Įstaigos pedagogai vieno balso persvara (9 ir 8 ped.) norėtų, kad vaiko pasiekimų apraše atsirastų 

ši grafa. 

Susumavus atlikto audito rezultatus , matome šioje srityje pažangą – nuo „plačiajame“ audite gauto 2,6 lygio 

pakilome į 3 lygį. 

 

Išvada: Įstaigos veikla „vaiko ugdymo(si) pasiekimų“ srityje pakankamai sėkminga. 
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