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KLAIPĖDOS  LOPŠELIS-DARŽELIS 

,,TRAUKINUKAS” 

 

VIDAUS PLAČIOJO AUDITO 

ATASKAITA 

2017-03-06 

Klaipėda 

 

          2017 m. balandžio mėnesį Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Traukinukas” buvo vykdomas 

įstaigos Platusis auditas, kurį atliko koordinacinė vidaus audito grupė. Plačiąjam auditui atlikti 

buvo vadovaujamasi Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557. Audite 

dalyvavo 18 pedagogų ir 18 kito personalo darbuotojų.  

        Įstaigos kokybės veiklą respondentai vertino pagal visas šešias sritis, užpildydami anketą, 

remiantis rodiklių paaiškinimais, savo nuomone bei patirtimi pagal vertinimo skalę.  

           

       Pedagogai    Ne pedagogai        Bendras 

I Etosas             3,1             3,3            3,2 

II Vaiko ugdymas ir ugdymasis             3,1             3,5            3,3 

III Vaiko ugdymosi pasiekimai 

(vertinimas ir kokybė) 

            3,1             3,2           3,15 

IV Parama vaikui, šeimai  

(teisės, poreikių tenkinimas ir 

parama, pagalba šeimai) 

            

            3,0 

 

            3,2 

 

           3,1 

V Ištekliai             3,2             3,4            3,3 

VI Įstaigos valdymas  

(auditas, strateginis planas, 

vadovai ir savivalda) 

          

            3,3 

 

            3,6 

 

          3,45 

 

        Geriausiai pedagogų įstaigoje vertinama sritis VI – Įstaigos valdymas (3,3). 

Geriausiai vertinami šie pagalbiniai rodikliai: 

           6.1.2 – Vadovų dalyvavimas vidaus audite (3,6); 

           1.3.3 – Atvirumas pokyčiams (3,5); 

           1.1.5 – Tradicijos (3,4); 

           2.4.3 – Šeimos gaunamos informacijos kokybė (3,4); 

           4.1.1 – Vaiko teisių atspindėjimas įstaigos veiklos dokumentuose (3,4); 

           6.3.2 – Įstaigos atstovavimas ir reprezentavimas (3,4); 

           6. 4.1 – Įstaigos savivaldos institucijų kūrimasis (3,4).    

 

      Silpniausi pedagogų vertinama sritis IV – Parama vaikui, šeimai (3,0). 

Silpniausi  šie pagalbiniai rodikliai: 

           2.2.3 – Metodinė pagalba planavimui (2,4); 

           4.2.3 – Psichologinė ir socialinė pagalba (2,4); 

           1.3.1 – Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė (2,6); 
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           4.2.5 – Pagalba specialiųjų poreikių vaikams (2,6); 

           2.4.1 – Šeimos įtraukimo į dalyvavimą vaikų ugdymo(si) proceso institucijoje formos (2,7);  

           4.3.1 – Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė (2,7). 

      

     Ne pedagogų stiprioji sritis VI – Įstaigos valdymas (3,45). 

     Ne pedagogų silpnoji sritis IV – Parama vaikui ir šeimai (3,1). 
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