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Ikimokyklinio ugdymo mokyklø vidaus audito metodika –
Ðvietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva 2002–2004 metais
vykdyto projekto rezultatas. Projekte dalyvavo ir metodikà pa-
rengë ikimokyklinio ugdymo mokyklø pedagogai, vadovai, ávai-
riø ðvietimo vadybos lygmenø specialistai, mokslininkai. Jie adap-
tavo Bendrojo lavinimo mokyklø vidaus audito metodikà ir pri-
taikë jà vaikø neformaliojo ðvietimo sistemai. Rengiant ðià me-
todikà panaudota ir 2000–2002 metais vykdyto nacionalinio
projekto „Ikimokyklinio ugdymo pokyèiø inicijavimas ir pokyèiø
kokybës vertinimas“ patirtis.

Iki ðiol pagrindiná vaidmená vertinant mokyklø, ágyvendi-
nanèiø ikimokyklinio ir prieðmokyklinio ugdymo programas,
veiklos kokybæ atlikdavo steigëjas. Paèios ikimokyklinio ugdymo
mokyklos tokios galimybës neturëjo – nebuvo instrumento savo
veiklos kokybei matuoti, nusistatyti ástaigos trûkumus ir prana-
ðumus, nusibrëþti gaires ateièiai.

Nuo ðiol savo veiklos kokybës ásivertinimui ir tobulinimui jos
galës naudotis Ikimokyklinio ugdymo mokyklø vidaus audito me-
todika. Ði metodika yra rekomendacinio pobûdþio – ikimokyk-
linio ugdymo ástaigai/mokyklai paliekama teisë paèiai kartu su
steigëju nuspræsti, ar savo veiklos ásivertinimui bus taikoma ði ar
kita, taèiau ne maþiau patikima metodika.

Tikiuosi, kad Ikimokyklinio ugdymo vidaus audito metodi-
ka pasklis ir prigis visose ikimokyklinio ugdymo ástaigose/mo-
kyklose. Jos privalumus jau dabar mini projekte dalyvavusios ir
save ásivertinusios ástaigos: sutelkta bendruomenë, iðaugusi asme-
ninë darbuotojø atsakomybë, geresni tarpusavio santykiai, di-
desnis pasitenkinimas darbu.

 Dëkoju visiems, dalyvavusiems rengiant metodikà ir jà ið-
bandant: koordinavimo, metodikos rengimo, bandomojo pro-
jekto darbo grupëms, projektà iðbandþiusioms ástaigø koman-
doms, Pedagogø profesinës raidos centrui, Ðvietimo ir mokslo mi-
nisterijos specialistams, ekspertams.

Linkiu prasmingo, vienijanèio darbo, gilios savianalizës,
ástaigø patrauklumo didëjimo, visuomenës pasitenkinimo gerë-
janèia vaikø ugdymo kokybe.

Dr. Remigijus Motuzas
ðvietimo ir mokslo ministras
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PAÞINK SAVE: TRYS KLAUSIMAI KIEKVIENAM

Rièardas Aliðauskas

2004 metais Lietuvoje tapo akivaizdus faktas – ðvieti-
mas ið esmës prieinamas kiekvienam asmeniui. Ágyvendi-
nant Europos Sàjungos Lisabonos strategijà tikimasi iki
2010 m. pasiekti, kad 20–24 m. amþiaus grupëje 85 proc.
asmenø jau bûtø ágijæ viduriná iðsilavinimà [1]. Europos
Sàjungos statistikos agentûros EUROSTAT skelbiamais
duomenimis, Lietuvoje ðis rodiklis 2004 m. buvo 86,1
proc. [2]. Atitinkamai anksti nustojusiø mokytis 18–24 m.
asmenø dalis Lietuvoje 2004 m. buvo tik 9,5 proc., tuo
tarpu ES – 10 proc. 2010 m. Lietuva atitinkamai siekia 90
ir 9 proc. pagal ðiuos rodiklius 2012 m. [3]. Panaði padëtis
ir su aukðtojo iðsilavinimo ágijimu. Tik pagal 25–64 m.
suaugusiøjø mokymosi visà gyvenimà rodiklá Lietuva atsi-
lieka nuo ES ðaliø, taèiau padëtis taip pat spëriai keièiasi:
nuo 2000 m. ðis rodiklis ðalyje pakilo daugiau kaip du kar-
tus: nuo 2,8 iki 6,5 proc. Pagal ugdymo ástaigose besilavi-
nanèiø vaikø iki 7 metø dalá Lietuva, lyginant su ES vidur-
kiu, atsilieka.

Taigi Lietuvoje, kaip ir visose kitose paþangiose pa-
saulio ðalyse, á pirmà vietà iðkyla kokybës klausimai. Ðvie-
timo kokybæ pabrëþia visos pagrindinës tarptautinës orga-
nizacijos – UNESCO ([4]), Pasaulio bankas ([5]), OECD
([6]). Aukðtesnë kokybë, be kita ko, suprantama ir kaip
esminis prieinamumo rodikliø gerinimo veiksnys: didinti
besimokanèiøjø skaièiø gali tik geresnë mokymosi moty-
vacija, ðvietimo atraktyvumas, individualizavimas, asmens
ir rinkos poreikiø atitikimas. Apie Lietuvos ðvietimo koky-

bæ galima spræsti ið IEA organizacijos organizuojamø lygi-
namøjø tyrimø: nuo 1995 m. iki 2003 m. ið visø tyri-
muose dalyvavusiø ðaliø mûsø aðtuntokø pasiekimai gerë-
jo labiausiai, taèiau vis dar atsiliekama nuo daugelio ES
ðaliø. Tuo tarpu pradiniø klasiø vaikø pasiekimai Lietuvo-
je yra vieni ið geriausiø lyginant su kitomis tyrimuose da-
lyvavusiomis ðalimis.

Gali atrodyti, kad nesvarbi ikimokyklinio ugdymo ko-
kybë, nes aktualesnë yra prieinamumo problema. Ið dalies
taip ir yra, taèiau nesirûpinti savo darbo kokybe taip pat
bûtø netoliaregiðka. Menkas Lietuvos domëjimasis naujo-
mis technologijomis, áskaitant ir vadybines, manymas, kad
mes intuityviai þinome, kaip mums dirbti, yra viena ið prie-
þasèiø, dël kuriø Lietuvos darbo jëgos produktyvumas yra
pats þemiausias Europos Sàjungoje [2]. Tuo tarpu Euro-
pos Komisijos iðvadose Europos Sàjungos, siekianèios plë-
toti þiniø visuomenæ, ðalims narëms pabrëþiama – didinti
meistriðkumà visose ðvietimo pakopose. Lietuvai konkre-
èiai yra keliami bûtent darbo jëgos produktyvumo reikala-
vimai.

Politiniø dokumentø, akcentuojanèiø kokybës ir koky-
bës vertinimo, stebësenos bûtinybæ, gausu ir Europoje [7,
8, 9 ir kt.], ir Lietuvoje [3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ir t. t.).
Juos visus lemia ekonominiai (þemas darbo jëgos produkty-
vumas, nedarbas ir kt.), socialiniai (demokratijos plëtojimas,
decentralizavimas, socialinë nelygybë ir kt.), technologiniai
(pasaulyje diegiamos kokybës vadybos technologijos ir pan.)
veiksniai. Kokybës valdymo problematikà gali padëti suvok-
ti keli paprasti klausimai, kurie sudaro ðalyje diegiamø vi-
daus ir iðorës audito technologijø bei visø stebësenos ir ko-
kybës uþtikrinimo pastangø esmæ.
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Ar mes norime gerai dirbti?

Visa kokybës vadybos kultûra prasideda ðiuo paprastu
klausimu. Pagrindinës trys kokybës vadybos nuostatos yra
apsisprendimas siekti kokybës, dëmesio sutelkimas á kliento
lûkesèiø tenkinimà ir visø darbuotojø bendros pastangos
ir ágaliojimai rûpintis kokybe [16]. Ar mûsø politiniai do-
kumentai yra pakankamas árodymas, kad galima bûtø vie-
nareikðmiðkai teigti: taip, mes visi norime dirbti kokybiðkai?
Ðtai Lietuvos Respublikos Vyriausybë 2005 m. patvirtino
naujà ðalies prioritetà „stiprinti ðalies intelektualiná poten-
cialà siekiant ðvietimo ir mokslo kokybës ir veiksmingumo“
[17]. Iðkelti politiná ðvietimo kokybës tikslà yra labai svarbu
– taip aukðèiausio lygio vadovybë deklaruoja suvoktà strate-
ginæ kokybës vertæ ir duoda þenklà visai ðaliai. Pavyzdþiui,
Ðvietimo ástatyme visi valdymo lygmenys yra ágalioti rûpin-
tis kokybe [15]. Taèiau vien dokumentø, suprantama, ne-
pakanka. Visa pedagogø bendruomenë turi jaustis ágaliota
siekti kokybës, turi pati jausti atsakomybæ uþ ðvietimo ko-
kybæ ir demonstruoti savo pastangas jos siekti, turi jausti
moralinæ kokybës siekio prasmæ.

Michael Fullan atkreipia dëmesá á moralinio tikslo svar-
bà kaitoje [18]. Moralinis tikslas – tai paskata veikti dël po-
zityviø permainø darbuotojams, klientams, apskritai visuo-
menei. Tai akivaizdi vertybë, kurià dauguma mûsø gali pri-
paþinti. Sudëtingoje tikrovëje – pagrindas po kojomis, su-
teikiantis kryptá mûsø veiksmams. Moralinis tikslas yra tai,
dël ko verta stengtis.

Ar verta dirbti gerai? Ar geras darbas mums yra savaimi-
në akivaizdi vertybë? Jei nenorime ir nesiekiame patys dirbti
gerai, kokià teisæ turime ko nors tikëtis ið valstybës, kuri yra
turtinga tiek, kiek mes pajëgiame uþdirbti savo darbu? Ar
gali pedagogas leisti sau dirbti bet kaip?

Nuo kiekvieno ið mûsø atsakymo á ðiuos klausimus pri-
klauso, kokia uþaugs jaunoji karta, koks bus mûsø ðalies þmo-
niø produktyvumas, kiek saugu ir patrauklu bus mûsø ðaly-
je gyventi. Kiekvieno ið mûsø apsisprendimas kuo bûti –
problemos ar sprendimo dalimi – turës átakos ðalies raidai.

Taigi, ar mes norime gerai dirbti? Kai tik mes apsisprendþia-
me dirbti gerai, tuoj pat kyla kitas rimtas klausimas.

Kas yra gerai?

Ðis klausimas mus átraukia á vertinimo problemà. Kas
vieðojoje erdvëje yra etalonas, su kuriuo lygindami spren-
dþiame apie kokybæ? Áprasta klasifikuoti, kad kokybæ apspren-
dþia individualiø klientø poreikiai, ekspertø nustatyti koky-
bës standartai arba bendru susitarimu nustatyti kriterijai
[19]. Minimos ir ðiø sampratø modifikacijos: ne poreikiai, o
lûkesèiai, ne standartai, o specifikacijos arba tiesiog tikslai.
Mûsø ðalyje, turint omenyje jos istorijos specifikà, bûtø svar-
biau ásigilinti ne á skirtingus etalono ávardijimus, o á porei-
kiø, standartø ar kriterijø iðsiaiðkinimo, nustatymo bûdus.
Bûtent jie lemia kitokià kokybës uþtikrinimo kultûrà, ávai-
riø interesø grupiø santykiø kultûrà. Panagrinëkime tai ati-
dþiau.

Mûsø kultûroje áprasta kokybës etalonus patvirtinti aukð-
tø pareigûnø paraðais. Mums áprasta savo veiklà planuoti ir
pasitikrinti pagal jø pasiraðytus teisës aktus. Visas mûsø ofi-
cialus gyvenimas sukasi apie patvirtintø funkcijø vykdymà
ir jø vykdymo kokybës kontrolæ pagal patvirtintus standar-
tus, kriterijus. Nuasmenintas abstrahuotas teisës aktas tam-
pa kokybës etalonu. Atrodo, kad kito kelio nëra. Susitarimai
turi bûti fiksuoti dokumentuose. Esminis klausimas – kaip
susitarimai gimsta? Kaip iðsiaiðkinami kliento poreikiai, kas
ir kokiu bûdu apibrëþia standartus, kaip susitariama dël ko-
kybës turinio ir kriterijø? Kaip daþnai jie turi bûti atnauji-
nami? Ar pakankamas kokybës turinio iðsiaiðkinimo ir at-
naujinimo bûdo greitis?

Europos Sàjungos treèioji vieðojo administravimo koky-
bës konferencija paþymëjo, kad kokybës turinys gimsta ver-
tybiø ir tikslø formavimo diskusijose, dialoge. Todël turime
iðmokti klausytis ir diskutuoti, kad liktume atviri ávairovei ir
naujam supratimui [20].

Ðiuo metu ðalyje vyrauja nacionaliniø ekspertø grupiø,
á kurias átraukiama ne viena interesø grupë, susitarimai,
projektø skelbimas internete, gilesniø diskusijø su kai ku-
riomis interesø grupëmis ir centralizuotas susitarimø pa-
tvirtinimas. Toks bûdas lemia ir dabartinës interesø gru-
piø santykiø kultûros pobûdá. Kadangi sprendimai cen-
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tralizuoti, atsakomybe nesidalijama. Visa atsakomybë ir pa-
sitaikantys priekaiðtai dël sprendimø adresuojami centri-
niam ðvietimo valdymo lygmeniui. Egzistuojanti kokybës
kontrolës sistema stokoja specifiniø kriterijø, taiko tik cen-
tralizuotai nustatytus. Vertinant tik pagal juos taip pat pa-
laikoma santykiø átampa.

Ar galimi kitokie susitarimø bûdai? Vël prisiminkim pa-
grindinius kokybës vadybos principus. Ar pakankamai átrau-
kiami á susitarimus klientai? Ar dëmesio koncentracija á tei-
sës aktus nenukreipia nuo pagrindinio siekio – gerinti ko-
kybæ? Ar visi ðvietimo sistemos dalyviai jauèiasi pakankamai
ágalioti, jei sprendimai labai centralizuoti?

Ðalies ðvietime diegiama vidaus ir iðorës audito siste-
ma siekia keisti ðiuos susiklosèiusius santykius. Visø pir-
ma tai vyksta siekiant suaktyvinti diskusijas dël ðvietimo
kokybës. Kai kartais suabejojame audito rodikliais, tai jau
diskusijos apie kokybæ pradþia. Rezultatas – kad ir tai,
jog ikimokykliniam ugdymui parengta kiek kitokia ro-
dikliø sistema negu bendrajam lavinimui. Bendrajame la-
vinime taip pat atnaujinta diskusija dël audito rodikliø,
pradëtas metodikos perþiûrëjimo projektas. Tai naciona-
linio lygmens diskusija, taèiau vidaus audito metodika
numato ir mokyklos (ikimokyklinio ugdymo ástaigos) lyg-
mens susitarimus – iliustracijø kûrimà. Ðis metodas lei-
dþia sukurti tam tikrà sinergijà: ástaigos lygmenyje kon-
kreèiai iðsiaiðkinamas specifinis kokybës turinys, vadovau-
jantis centralizuotomis gairëmis. Kartu vyksta ir kiti ne
maþiau svarbûs procesai – diskusijose pasidalijama þino-
jimu, ieðkoma visiems kolegoms priimtino kokybës turi-
nio, dëmesys sukoncentruojamas á konkreèià kokybæ, re-
alizuojamas ágaliojimas pasirûpinti kokybe, atsiveria ga-
limybës atsiþvelgti á konkreèiø klientø poþiûrá ir t. t. Vi-
sa tai gali sumaþinti átampà tarp centrinio ir ágyvendini-
mo lygmens, nes dalijamasi kokybës apibrëþimo atsako-
mybe, vengiama vertinimo nepaisant konkreèios specifi-
kos ir konkretaus kliento.

Kai jau susitariame, kas yra gerai, vël kyla naujas klau-
simas.

Kà darome, kad dirbtume gerai?

Pirmas bandymas atsakyti á ðá klausimà bûna maþdaug
toks – stengiamës. Tai gera pradþia. Vis dëlto verta þinoti, ar
mûsø pastangos vaisingos. Ne intuityviai nutuokti, o pama-
tuoti. Intuicija daþnai mus apgauna, reikia árodymø.

Þodþiu, norint dirbti gerai, reikia nuolat kelti sau dar
tris ðkotø sugalvotus [21] klausimus: Kaip mums sekasi? Ið
kur tai þinome? Kà toliau darysime? Tai reiðkia, kad turime
nuolat reflektuoti savo darbà, surasti kokybës matavimo bû-
dà ir nuolat matuoti, rinkti árodymus apie savo darbo koky-
bæ ir svarbiausia planuoti, kà galëtume dar geriau daryti,
netgi iðtobulinti, kokiø problemø siekti iðvengti, á kokias
naujas sàlygas atsiþvelgti.

Tuo ir uþsiima vidaus auditas. Mokëti ásivertinti savo veik-
los kokybæ, iðrinkti prioritetus, kà galëtumëme pagerinti – tai
postûmis dirbti geriau. Taèiau vien vidaus audito, vien ásiver-
tinimo taip pat nepakanka. Toliau bûtina rengti ir vykdyti
kokybës gerinimo projektus, suderinti juos bendrame strate-
giniame plane, iðmokti laikytis pasirinktø strateginiø kryp-
èiø, paisyti visos ðalies prioritetø. Be to, verta paskelbti pasi-
teisinusià praktikà, árodyti jos veiksmingumà audito metu su-
rinktais duomenimis, pasinaudoti kitø paskelbta patirtimi.

Atrodo, kad visa tai þada daug papildomo darbo. Ið tik-
røjø tai tik kitaip paskirstytas dëmesys ir laikas, kitoks dar-
bo bûdas, kurio dar reikia iðmokti, prie kurio dar reikia pri-
prasti. Ne aklai stengtis, bet matuoti paþangà ir sëkmæ. Dau-
gumoje Europos Sàjungos ðaliø seniai ásitikinta – norint uþ-
tikrinti aukðtà kokybæ, bûtina nuolat ásivertinti ir pakeisti
organizacijos kultûrà. Pirmiausia pamëginkime garsiai ir prie
liudininkø iðtarti „að noriu dirbti gerai“.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO
MINISTRAS

ÁSAKYMAS
DËL IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VIDAUS AUDITO METODIKOS TVIRTINIMO

2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1557
Vilnius

Ágyvendindamas Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatymo (Þin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004,
Nr. 103-3755) 56 straipsnio 17 punktà:

1. T v i r t i n u  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikà (pridedama).
2. R e k o m e n d u o j u  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikà taikyti ikimokyklinio ugdymo

mokyklose.

Ðvietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito me-
todika (toliau vadinama Metodika) reglamentuoja ikimokyk-
linio ugdymo mokyklos vidaus audito modelá, mokyklos vi-
daus ásivertinimo organizavimo ir vykdymo procedûras, rei-
kalavimus vidaus audito vykdymui.

2. Metodika taikoma ikimokyklinio ugdymo mokyklo-
se: lopðeliuose, lopðeliuose-darþeliuose, darþeliuose, mokyk-
lose-darþeliuose ir kitiems ðvietimo teikëjams, vykdantiems
ikimokyklinio ir prieðmokyklinio ugdymo programas  (to-
liau vadinama Mokykla).

3. Metodikos paskirtis – siekiant iðkelti mokyklos tobu-
linimo uþdavinius, padëti mokyklai susikurti suderintà, nuo-
seklø ir lankstø mokyklos veiklos ásivertinimo modelá, kurá
taikant bûtø gaunami patikimi duomenys apie mokyklos
veiklos kokybæ.

 4.  Ðioje Metodikoje vartojamos sàvokos:
Mokyklos vidaus auditas – metodikos taikymu pagrás-

tas Mokyklos veiklos vertinimas, iðkeliantis jos tobulinimo
uþdavinius.

Vertinimo sritis – pagrindinës Mokyklos veiklos sritys,
turinèios átakos Mokyklos teikiamo ugdymo kokybei ir  ben-
drai Mokyklos veiklai.

Veiklos rodiklis – Mokyklos veiklos matavimo kriteri-
jus, tiksliau nurodantis vertinimo  objektà, reiðkiná ar proce-
sà, jø kiekybinæ ar kokybinæ charakteristikà, bendrai nusa-
kantis siekiamà rezultatà.

Iliustracija – Mokyklos  konkreèios veiklos apibûdini-
mas, nusakantis Mokyklos veiklos kokybës lygá.

    PATVIRTINTA
    Lietuvos Respublikos ðvietimo ir
    mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d.
    ásakymu Nr. ISAK-1557

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VIDAUS AUDITO METODIKA

Poþymis – skiriamasis bruoþas, savybë, árodymas, atspin-
dintis konkreèià pasirinktos Mokyklos vertinimo srities veiklà.

„Platusis“ auditas – ðeðiø Mokyklos veiklos srièiø pro-
blemø analizë, kuria pagal keturiø lygiø skalæ, remiantis in-
dividualia patirtimi bei nuomone, ávertinamas kiekvienas
veiklos rodiklis bei pagalbinis rodiklis.

„Giluminis“ auditas – iðsami pasirinktos srities ar ro-
diklio (pagalbinio rodiklio) problemos giluminë analizë, ku-
ria, remiantis patikimais, ávairiø duomenø rinkimo ir anali-
zës metodais  gautais duomenimis, ávertinami Mokyklos veik-
los rodikliai bei pagalbiniai rodikliai.

II.   METODIKOS  MODELIS

5. Metodika remiasi vientisos veiklos rodikliø sistemos
taikymu. Taikydama atskirus rodiklius Mokykla turi gali-
mybæ ásivertinti savo ávairiø veiklos srièiø kokybæ. Pagal tam
tikrus poþymius matuojami konkretûs Mokyklos veiklos as-
pektai, nusistatomi privalumai ir trûkumai. Rengiant mo-
kyklos strateginá planà ir metinæ veiklos programà tai pade-
da Mokyklos bendruomenei priimti pagrástus sprendimus
dël Mokyklos tobulinimo krypèiø ir iðkelti Mokyklos tobu-
linimo prioritetus.

6. Metodikà sudaro ðios struktûrinës dalys:
6.1. Mokyklos veiklos vertinimo sritys: etosas;  vaiko ug-

dymas ir ugdymasis; vaiko ugdymo(si) pasiekimai; parama
ir pagalba vaikui, ðeimai; iðtekliai ir mokyklos valdymas;

6.2. kiekviena Mokyklos veiklos vertinimo sritis sudaryta
ið veiklos rodikliø ir pagalbiniø rodikliø, kurie atskleidþia  ver-
tinimo srièiø turiná, nurodo siekiamà rezultatà (1 priedas);
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6.3. kiekvienas vertinamos srities pagalbinis rodiklis, kuris
nurodytas Metodikos 1 priede,  apraðytas iliustracijomis pa-
gal 2 ir 4 lygius;

6.4. kiekvienai Mokyklos veiklos vertinimo srièiai reko-
menduojami vertinimo ðaltiniai ir duomenø rinkimo meto-
dai.

7. Metodikoje numatomas Mokyklos veiklos ásivertini-
mas dviem etapais: atliekant „platøjá“ ir „giluminá“ audità.

III.  METODIKOS TAIKYMAS

8. Taikant Metodikà, vidaus auditas atliekamas lanks-
èiai, atsiþvelgiant á Mokyklos veiklos specifikà, teisiná statu-
sà, turimus intelektinius iðteklius ir kitus ypatumus.

9. Vidaus audità inicijuoja Mokyklos vadovas, kuris at-
sako uþ vidaus audito vykdymà mokykloje, jo rezultatø  pa-
naudojimà.

10. Mokyklos vidaus auditas pradedamas vykdyti, Mo-
kyklos tarybai pritarus,  mokytojams iðklausius ikimokykli-
nio vidaus audito konsultanto, atitinkanèio Lietuvos Res-
publikos ðvietimo ir mokslo ministro 2005 m. birþelio 7 d.
ásakymo Nr. ISAK-1041 „Dël Ðvietimo konsultantø rengi-
mo, veiklos ir atskaitomybës nuostatø patvirtinimo“ (Þin.,
2005, Nr. 73-2666) reikalavimus, ávadiná 12 val. vidaus au-
dito atlikimo Mokykloje kursà.

11. Mokyklos vidaus auditas vykdomas etapais:
11.1. Pasirengimas. Mokyklos vadovas sudaro vidaus au-

dito koordinavimo grupæ, kuri organizuoja ir koordinuoja
audito vykdymo darbus: informuoja mokyklos bendruome-
næ apie pradedamà vykdyti Mokyklos veiklos ásivertinimà,
supaþindina su audito vykdymo tikslais, procedûromis, re-
zultatø panaudojimo galimybëmis; numato vertinimo mo-
delá, parengia vidaus audito atlikimo planà; rengia vidaus
audito ataskaità; vertina Mokykloje taikyto vertinimo mo-
delio tinkamumà ir veiksmingumà; atsako uþ tinkamà Me-
todikos panaudojimà, konkretaus mokyklos veiklos vertini-
mo modelio sukûrimà (vertinimo srièiø, procedûrø ir meto-
dø parinkimà). Prireikus ðiame etape vykdomi mokytojø mo-
kymai.

11.2 „Platusis“ auditas. „Platøjá“ vidaus audità  inici-
juoja  mokyklos vadovo sudaryta vidaus audito koordinavi-
mo grupë, átraukdama mokyklos bendruomenæ: vadovà, mo-
kytojus, kità Mokyklos personalà, susijusá su vaikø ugdy-
mu, teikiantá pagalbà vaikams ir ðeimai (toliau vadinama ki-
tas Mokyklos personalas). Ðiame etape remiantis asmenine
patirtimi pagal „plaèiojo“ audito atlikimo formà (2 priedas)
ávertinamos visos Mokyklos veiklos sritys. Pagalbiniai veik-
los rodikliai vertinami keturiais lygiais: 4 (labai gerai); 3 (ge-
rai), 2 (patenkinamai), 1 (nepatenkinamai). Audito koordi-
navimo grupë apibendrina „plaèiojo“ audito rezultatus, nu-
sistato, kur vyrauja privalumai, ar yra trûkumø, identifikuo-
ja stipriàsias ir silpnàsias Mokyklos veiklos sritis  ir ásiverti-
nimo rezultatus pristato Mokyklos vadovui, mokytojams ir
kitam Mokyklos personalui. Susitariama dël vertinimo sri-
ties ar rodiklio(iø) (pagalbinio(iø) rodiklio(iø)), kurie bus
iðsamiau nagrinëjami „giluminio“ audito metu.

11.3. „Giluminis“ auditas. Mokyklos vadovas sudaro dar-
bo grupæ, kuri planuoja pasirinktos mokyklos veiklos srities
ar rodiklio (pagalbinio rodiklio) vertinimo darbus (kuria
iliustracijas, pasirenka analizuoti poþymius,  ðaltinius, me-
todus, kuria matavimo instrumentus, renka duomenis, juos
analizuoja, pateikia iðvadas bei parengia nagrinëtos srities ar
rodiklio(iø) (pagalbinio(iø) rodiklio(iø)) trumpà ataskaità.
Atlikus mokyklos ásivertinimà lyginama su 1 priede pateik-
tomis iliustracijomis.

11.4. Atsiskaitymas ir informavimas. Galutinæ vidaus au-
dito ataskaità rengia Mokyklos vadovo sudaryta darbo gru-
pë. Ataskaitoje iðryðkinamos Mokyklos veiklos srities ar ro-
dikliø  (pagalbinio(iø) rodiklio(iø)) privalumai ir trûkumai,
numatomos tobulintinos sritys. Ataskaita pristatoma Mo-
kyklos tarybai, bendruomenei, pateikiama apskrities virði-
ninko, savivaldybës administracijos ðvietimo padaliniams.
Apie vidaus audito rezultatus informuojama vietos bendruo-
menë, kiti Mokyklos veikla suinteresuoti  asmenys.

11.5. Planavimas.  Mokyklos vadovas sudaro darbo gru-
pæ, kuri, remdamasi vidaus audito rezultatais, rengia Mo-
kyklos strateginá planà ir metinæ veiklos programà.  Mokyk-
los tarybos aprobuotas strateginis planas ir metinës veiklos
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programa Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatymo (Þin.,
1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) nustatyta tvarka
teikiama derinti Mokyklos steigëjui.

12. Reikalavimai vidaus audito vykdymui.  Atliekant vi-
daus audità turi bûti laikomasi  objektyvumo, kolegialumo,
konfidencialumo principø. Audito vykdytojai turi laiku ir
tinkamai atlikti pavestas uþduotis ir funkcijas, pateikti tei-
singà audito metu gautà informacijà ir duomenis. Ðie duo-
menys turi bûti naudojami tik vidaus audito vykdymo tiks-
lais, neplatinami, neteikiami tretiesiems asmenims.

13. Audito vykdytojai turi teisæ gauti ið mokyklos vado-
vo, mokytojø ir kitø vaiko ugdymo procese dalyvaujanèiø
asmenø auditui vykdyti reikalingus dokumentus ir nekonfi-
dencialius duomenis, pagal kvalifikacijos tobulinimo porei-
ká dalyvauti vykdymo, Metodikos taikymo mokymuose ir
seminaruose.
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                                                 Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
vidaus audito metodikos
1 p r i e d a s

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS, RODIKLIAI, PAGALBINIAI RODIKLIAI,
ILIUSTRACIJOS, POÞYMIAI, ÐALTINIAI IR METODAI

1. ETOSAS

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

1.1. Mokyk-

los vertybės 

1.1.1. Vaikų 

kultūra 

Vaikų kultūra yra svarbi 

mokyklos kultūros dalis.  

Bendruomenės nariai pripa-

žįsta vaikų kultūrą kaip verty-

bę, o vaikus kaip aktyvius sa-

vo aplinkos kūrėjus. Mokyk-

loje vaikams sudaromos opti-

malios sąlygos atskleisti  savo 

individualumą ir kūrybišku-

mą. 

Mokyklos vizija, misija ir 

tikslai  nepakankamai remiasi  

vaikų kultūra, neatspindi vai-

ko interesų.  

Mokyklos praktinėje veikloje 

vaikų kultūra atsispindi frag-

mentiškai. Tik dalis mokyk-

los bendruomenės narių suvo-

kia ir pripažįsta vaikų kultūrą 

kaip vertybę. Mokykloje iš 

dalies sudaromos sąlygos vai-

kams atskleisti savo individu-

alumą ir kūrybiškumą. 

Kiek vaikų kultūra atsispindi mo-

kyklos vizijoje, misijoje,  tiksluo-

se  bei praktinėje veikloje? 

Ar/kaip  bendruomenės nariai su-

vokia, pripažįsta ir vertina vaikų 

kultūrą?  Kaip sudaromos sąlygos 

vaikų saviraiškai ir kūrybiškumui 

plėtotis? Ar renkamos, kaupia-

mos ir eksponuojamos vaikų kul-

tūros apraiškos? Kaip/ kokiam 

tikslui jos panaudojamos? 

 1.1.2. Aplin-

kos                  

svetingumas,   

saugumas,       

estetika 

Sukurta gerai veikianti tėvų ir 

kitų asmenų sutikimo, priėmi-

mo, informavimo sistema.  

Aplinka jauki, estetiška, sau-

gi, pritaikyta  bendruomenės 

narių poreikiams. 

Tėvų ir kitų asmenų  sutiki-

mui, priėmimui, informavi-

mui skiriamas dėmesys yra 

formalus ir fragmentiškas. 

Aplinka nepakankamai este-

tiška, jauki ir saugi, bendruo-

menės narių poreikius atliepia  

iš dalies. 

Kuo pasireiškia mokyklos svetin-

gumas? 

Kaip kuriama jauki, saugi, este-

tiška mokyklos aplinka? Kokio-

mis priemonėmis užtikrinamas 

saugumas mokykloje? Kiek mo-

kyklos aplinka atliepia bendruo-

menės narių ir svečių poreikius? 

 

1.1.3. Mo-

kyklos mik-

roklimatas 

Mokyklos bendruomenės 

nariai jaučiasi saugūs, pasitiki 

vieni kitais.  

Mokykloje vyrauja pagarba, 

visi jaučiasi pripažįstami ir 

vertinami.  

Veikia  pagalbos teikimo sis-

tema. 

Sukurta veiksminga individu-

alių ir bendruomeninių porei-

kių tenkinimo sistema. 

Dauguma bendruomenės na-

rių tik iš dalies jaučiasi sau-

gūs. Pasitikima dalimi ben-

druomenės narių. Pagalba tei-

kiama atskirais atvejais  ir ne 

visiems. Tik dalis bendruo-

menės narių yra vertinami, 

gerbiami ir palaikomi. Indivi-

dualūs ir bendruomenės po-

reikiai tenkinami tik iš dalies.   

Ar/kiek bendruomenės nariai  

jaučiasi  saugūs ir pasitiki vieni 

kitais? Kas lemia bendruomenės 

narių  saugumą/ nesaugumą, pri-

pažinimą  ir įvertinimą? Kas/ ko-

kiu atveju/ kaip teikia pagalbą? 

Ar pagalba yra teikiama  vi-

siems?  Kokie/kaip tenkinami po-

reikiai? 
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lentelës tæsinys

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

1 1 k k 1 1 1 ik ik k l bi k kl i ij i ij i i k ik k l i i di
 

1.1.4. Lygių 

galimybių 

suteikimas ir 

teisingumas 

 

Mokyklos veikla grindžiama 

skaidrumo, teisingumo, teisė-

tumo bei lygių galimybių 

principais.  Mokykloje vyrau-

ja atmosfera, skatinanti visų 

bendruomenės narių įsitrauki-

mą į mokyklos veiklą.  

Mokyklos veikla tik iš dalies 

grindžiama lygių galimybių, 

teisingumo ir teisėtumo prin-

cipais.  Pastebima  atskirų 

bendruomenės narių izoliacija 

ir/ar akivaizdus vyravimas. 

 

Kaip laikomasi veiklos skaidru-

mo, teisingumo ir lygių galimy-

bių principų?  Ar nepažeidžiamos 

bendruomenės narių teisės? Kaip 

mokykla sprendžia iškylančius 

konfliktus dėl skaidrumo, teisin-

gumo bei lygių galimybių princi-

pų laikymosi? Kiek toleruojama 

nuomonių įvairovė? Kas/ kaip 

priima sprendimus? 

Kiek/kaip bendruomenės nariai 

dalyvauja mokyklos gyvenime? 

 

1.1.5. Tradi-

cijos 

 

Mokykla turi savitas tradici-

jas, priimtinas visai bendruo-

menei ir atliepiančias jos po-

reikius. Mokyklos tradicijas 

kuria ir palaiko visa bendruo-

menė. 

Mokykla turi tradicijas, tačiau 

jos neatspindi  mokyklos sa-

vitumo,  atliepia  jos bendruo-

menės poreikius tik iš dalies.  

Tradicijas kuria ir jas palaiko 

tik dalis bendruomenės narių. 

Kokių tradicijų laikomasi mo-

kykloje? Kiek mokyklos tradici-

jos atitinka bendruomenės narių 

poreikius? Ar/kaip atskleidžia 

mokyklos savitumą? Ar/ kaip su-

daromos sąlygos visai mokyklos 

bendruomenei dalyvauti kuriant, 

palaikant ir puoselėjant tradici-

jas?  

1.2. . Mo-

kyklos įvaiz-

dis 

 

 

1.2.1. Tapa-

tumo ir pasi-

didžiavimo 

mokykla 

jausmas 

Bendruomenės nariai di-

džiuojasi mokykla, dalyvauja 

kuriant jos politiką bei jos 

įgyvendinimo strategiją, prisi-

ima už tai atsakomybę. 

 

Bendruomenės nariai nesijau-

čia esantys neatsiejama mo-

kyklos dalis. Bendruomenės 

nariai pritaria mokyklos poli-

tikai, bet įgyvendinant ją da-

lyvauja neaktyviai ir forma-

liai, neprisiima atsakomybės. 

Ar bendruomenės nariai didžiuo-

jasi mokykla? Kokie mokyklos 

bruožai daro ją patrauklią, išskir-

tinę? Kiek/kaip bendruomenės 

nariai dalyvauja  kuriant mokyk-

los politiką ir ją įgyvendinant? 

 

 

1.2.2. Mo-

kyklos popu-

liarumas ir 

prestižas 

 

 

Mokykla yra žinoma, jos 

veikla teigiamai vertinama 

vietos bendruomenėje. Mo-

kyklos veikla yra pavyzdys 

kitoms mokykloms. 

Mokykla neišsiskiria iš kitų. 

Bendruomenė žino tik pavie-

nius mokyklos veiklos aspek-

tus. Mokyklos veikla ir patir-

tis nėra kitų mokyklų dėme-

sio objektas. 

Kuo pasižymi mokykla? Kas/ 

kaip formuoja mokyklos presti-

žą? Kokie mokyklos veiklos as-

pektai lemia jos populiarumą ir 

prestižą? Kokie yra šios mokyk-

los pasirinkimo motyvai? 

 

1.2.3. Įvaiz-

džio kūrimo 

kultūra 

Mokykloje yra veiksminga 

įvaizdžio kūrimo sistema ir 

kultūra. Mokykla tinkamai at-

stovaujama visuomenėje. 

Mokykla informuoja ben-

druomenę apie savo veiklą, 

tačiau nepakankamai siste-

mingai ir patraukliai. Kiti tai-

komi įvaizdžio formavimo 

būdai veiksmingi iš dalies. 

Nėra aptartų ir bendruomenei 

priimtinų būdų tinkamai at-

stovauti mokyklai. 

Kaip mokyklos įvaizdis atitinka 

jos veiklą? Kokiais metodais ir 

būdais kuriamas įvaizdis? Ko-

kiais būdais ir formomis mokykla 

informuoja apie save? Kiek tai 

yra veiksminga? Kaip mokykla 

atstovaujama visuomenėje? 
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lentelës tæsinys

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

1.3. Mokyk-

los  vidaus ir 

išorės ryšiai 

1.3.1. Mo-

kyklos ben-

druomenės 

narių  ben-

dravimo ir  

bendradar-

biavimo ko-

kybė 

Mokyklos veikla grindžiama 

visų bendruomenės narių 

bendravimu ir 

bendradarbiavimu. Veikia 

veiksminga bendravimo ir 

bendradarbiavimo sistema. 

Mokykloje viešai 

deklaruojama ir pripažįstama 

bendradarbiavimo svarba, 

tačiau bendruomenės narių 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

paviršutiniškas, 

fragmentiškas, dažnai 

neveiksmingas. 

Kokie bendravimo ir 

bendradarbiavimo būdai ir 

formos taikomi mokykloje? 

Ar/kaip vyksta  bendravimas ir 

bendradarbiavimas įvairiais 

lygmenimis (vadovai, mokytojai, 

tėvai ir kt.)? Kokiais principais/ 

kuo vadovaujantis priimami 

sprendimai? Kokios taikomos 

konfliktų prevencijos, konfliktų 

sprendimų strategijos? Ar/kaip 

mokyklos gyvenimas sudaro 

sąlygas vaikams įgyti 

demokratiško bendravimo ir 

bendradarbiavimo pradmenis? 

 

1.3.2. Ben-

dravimas ir 

bendradar-

biavimas su 

socialiniais 

partneriais 

Sukurta bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

sistema. Mokyklos ryšiai yra 

įvairūs, tikslingi, turintys 

teigiamą poveikį mokyklos 

veiklai ir visai bendruomenei. 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

nepakankamas, 

fragmentiškas. Mokyklos 

ryšiai yra pavieniai, darantys 

menką poveikį mokyklos 

veiklai. 

Kokius ryšius palaiko mokykla? 

Kokie bendravimo ir 

bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais tikslai? Kokiais 

būdais yra bendradarbiaujama? 

Kokie yra naujų socialinių 

partnerių paieškos būdai ir 

metodai? Kaip dažnai 

bendraujama ir 

bendradarbiaujama? 

 

1.3.3. Atvi-

rumas poky-

čiams 

Mokykla atvira pokyčiams. 

Analizuoja ir vertina 

pokyčius, vykstančius 

visuomenėje, kuria mokyklai 

prasmingų pokyčių 

įgyvendinimo strategijas. 

Mokyklos vadovai, mokytojai 

ir kitas  personalas domisi 

pokyčiais, vykstančiais 

visuomenėje, bet įgyvendina 

tik tuos, kurių neįmanoma 

išvengti. 

Kiek mokyklos vizija, filosofija 

bei tikslai sudaro prielaidas 

tolesnei kaitai? Kaip mokykloje 

priimamos naujovės, būtinumas 

kelti švietimo kokybę? Kokiais 

būdais mokykla palaiko ryšius su 

visuomene? Kokia pokyčių 

įgyvendinimo kultūra? 

 

1.3.4. Mo-

kyklos  vieta 

bendruo-

menėje 

Mokyklos veikla optimaliai 

tenkina vietos bendruomenės 

poreikius. Mokykla nuolat 

kuria ir organizuoja 

prasmingus vietos 

bendruomenei skirtus 

projektus bei programas. 

Mokykla iš esmės tenkina 

visuomenės poreikius, bet 

neieško naujų veiklos 

galimybių.  

Kaip mokykla bendrauja, 

bendradarbiauja su vietos 

bendruomene? Kokius vietos 

bendruomenei skirtus projektus ir 

programas kuria mokykla ir kaip 

juos įgyvendina? Kaip aktyviai 

vietos bendruomenė dalyvauja 

mokyklos renginiuose? 
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Siûlomi vertinimo ðaltiniai: mokyklos veiklà
reglamentuojantys dokumentai (nuostatai, strateginis pla-
nas, metinë veiklos programa, darbo tvarkos taisyklës, mo-
kytojø ir vadovø pareiginiai apraðai ir kiti dokumentai), sa-
vivaldos institucijø dokumentai, projektai, programos, me-
todinë ir informacinë medþiaga, mokyklos metraðtis, tyri-

mø, vaizdinë medþiaga, grupiø albumai, informaciniai lei-
diniai (lankstinukai, laikraðèiai), vaikø  kûrybinës veiklos re-
zultatai.

Siûlomi vertinimo metodai: dokumentø analizë, stebë-
jimas, anketinë apklausa, interviu, atvejo analizë, diskusijø
grupës.
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  2. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

2.1. Ugdy-

mo turinys 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Progra-

mos atitiktis  

valstybės nusta-

tytiems reikala-

vimams 

Mokykloje parengta  

ugdymo programa atitinka 

valstybės nustatytus 

reikalavimus,  vietos 

bendruomenės poreikius. 

Rengiant programą 

dalyvauja mokytojai ir kiti 

mokyklos bendruomenės 

nariai. 

Mokykloje parengta ugdymo 

programa atitinka valstybės 

nustatytus reikalavimus, į 

vietos bendruomenės 

poreikius atsižvelgta iš 

dalies.  Programą rengiant 

dalyvauja tik mokytojai. 

Kiek parengta ugdymo 

programa atitinka valstybės 

nustatytus kriterijus, šeimos 

poreikius? Kas dalyvauja 

rengiant programą? 

 2.1.2. Programų 

tarpusavio der-

mė 

Visos įgyvendinamos 

programos dera su mokyklos 

parengta  ugdymo programa,   

užtikrina ugdymo tęstinumą, 

yra orientuotos į visuminį 

vaiko ugdymą. 

Mokykloje vykdomos 

programos iš dalies dera su 

mokyklos parengta  ugdymo 

programa, nepakankamai 

orientuotos į visuminį vaiko 

ugdymą. Mokykloje 

vykdomos programos 

ugdymo tęstinumą užtikrina 

iš dalies. 

Programų įvairovė ir jų 

tvirtinimo tvarka. Ar/kiek 

programos derinamos įvairiais 

lygmenimis? Kiek laiduojamas  

ugdymo(si) tęstinumas? 

 2.1.3. Programų 

atitiktis vaikų 

ugdymosi po-

reikiams ir inte-

resams 

 

Programų tikslai, uždaviniai 

ir turinys atitinka vaikų am-

žių, poreikius, galimybes ir 

interesus. Programų atnauji-

nimas siejamas su pasikeitu-

siais vaikų  poreikiais. 

Programa parengta labiau at-

sižvelgiant į mokytojų,  o ne 

į vaikų poreikius, galimybes 

ir   interesus. Programos at-

naujinamos tik iš dalies atsi-

žvelgiant į vaikų poreikius.  

Kiek programos yra orientuotos 

į vaiko kompetencijų ugdy-

mą(si)? Kiek programose atlie-

piami vaiko interesai, pomėgiai?  

Kokiam tikslui ir kaip dažnai 

programos yra atnaujinamos? 

 2.1.4. Ugdy-

mo(si) aplinkos, 

priemonių ati-

tiktis vaikų am-

žiui, poreikiams  

bei interesams   

Mokyklos vidaus ir išorės 

aplinka atitinka vaikų amžių, 

poreikius, interesus.  

Ugdymo(si) aplinka, priemo-

nės atitinka vaikų amžių, iš 

dalies ugdymo(si) poreikius, 

kai kuriuos interesus.  

Ar/kiek ugdymo(si) aplinka ati-

tinka vaikų ugdymosi (taip pat ir 

specialiuosius) poreikius? Ko-

kiais būdais  kuriama ugdy-

mo(si) aplinka, atitinkanti vaikų 

amžių, poreikius, galimybes?  

2.2. Ugdy-

mo(si) turi-

nio ir proce-

sų planavi-

mas 

2.2.1. Ugdymo 

turinio ir 

kasdienės 

veiklos 

planavimas 

Ugdymo turinio planavimas 

remiasi valstybinėmis 

rekomendacijomis, šeimos, 

vietos bendruomenės 

poreikiais. Nuoseklus 

kasdienis veiklos planavimas 

atliepia mokyklos programos 

turinį, grupės ir individualius 

vaikų ugdymosi poreikius, 

aiškiai orientuotas į ugdymo 

tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą.  

Ugdymo turinio planavimas 

iš dalies remiasi 

valstybinėmis, šeimos, vietos 

bendruomenės 

rekomendacijomis. 

Planavimas pakankamai 

nuoseklus, tačiau ne 

visuomet orientuotas į  

ugdymo tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą.  

Kiek atsižvelgiama į valstybės ir 

vietos bendruomenės  

rekomendacijas? Kaip dera 

mokytojų ir kitų pedagoginių 

darbuotojų planuojama veikla? 

Kiek planuojama veikla susieta 

su grupės ir individualiais  vaikų 

ugdymosi poreikiais? Ar/kiek  

apmąstomas, analizuojamas 

ugdymo procesas ir rezultatai?  
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Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

 2.2.2. Planavi-

mo procedūrų 

kokybė  

Planai integralūs, lankstūs, 

orientuoti į vaikų  poreikius, 

interesus, gebėjimus bei vi-

suminį vaiko ugdymą. Nu-

matomas kitų mokyklos ben-

druomenės narių (ne tik mo-

kytojų) įtraukimas į ugdymo 

procesą.  

Planai orientuoti į ugdymo 

tikslų  ir uždavinių įgyvendi-

nimą, bet  nepakankamai 

lankstūs ir integralūs, tik iš 

dalies atliepia vaikų porei-

kius ir interesus.  Bendruo-

menės nariai tik kartkartėmis 

įtraukiami į ugdymo proceso 

planavimą. 

Kas/kiek dalyvauja planuojant 

vaikų ugdymo procesą? Kiek 

ugdymo planai yra integralūs ir 

lankstūs? Kaip integruojamas 

ugdymo turinys, veikla?  Kiek 

atitinka vaikų poreikius? Ko-

kiais atvejais/kaip į ugdymo tu-

rinio planavimą yra įtraukiami  

kiti (ne tik mokytojai) bendruo-

menės nariai?   

 2.2.3. Metodinė 

pagalba plana-

vimui 

Mokykloje pakankamai 

sukaupta  metodinės 

literatūros, informacinės 

medžiagos, ji nuolat 

atnaujinama. Sistemingai, 

įvairiomis formomis 

teikiamos rekomendacijos, 

konsultacijos; sudaromos 

galimybės įvairiais būdais 

dalytis pažangiąja patirtimi. 

Mokykloje tik retkarčiais 

teikiamos rekomendacijos, 

konsultuojama planavimo 

klausimais.  Nesudaromos 

sąlygos dalytis pažangiąja 

patirtimi, trūksta metodinės 

literatūros bei informacinės 

medžiagos. 

Kaip dažnai/ kokiomis 

formomis teikiamos 

rekomendacijos planavimo 

klausimais? Kiek/ kokios 

metodinės literatūros bei 

informacinės medžiagos yra 

mokykloje? Kiek ji aktuali ir 

prasminga?  Kaip teikiama 

pagalba pradedantiems dirbti 

mokytojams? 

2.3. Ugdy-

mo(si) pro-

ceso kokybė 

2.3.1. Ugdomo-

sios veiklos 

tikslingumas, 

veiksmingumas, 

kūrybiškumas, 

sistemingumas 

Ugdomoji veikla  atliepia 

vaikų ugdymosi  poreikius, 

interesus bei gebėjimus, yra 

tikslinga ir veiksminga, įvairi 

ir kūrybiška. 

Ugdomoji veikla  iš dalies 

atliepia vaikų ugdymosi 

poreikius, interesus bei 

gebėjimus,  ne visuomet yra 

tikslinga ir veiksminga. 

Kaip mokytojas formuluoja 

ugdymo tikslus ir uždavinius?  

Kas tampa ugdomosios veiklos 

numatymo pagrindu? Kiek 

pasirinkti ugdymo būdai ir 

metodai atitinka numatytus 

tikslus, uždavinius? Kaip ir kiek 

taikomi būdai ir metodai atitinka 

vaikų amžių, patirtį, galimybes?  

Veiklos  įvairovė, integralumas, 

sistemiškumas. 

 2.3.2. Ugdymo 

organizavimo 

kokybė 

Ugdymo organizavimas yra 

tikslingas, lankstus, pagrįstas  

planavimu. Ugdymo 

organizavimo procesas 

išlaiko pusiausvyrą tarp 

mokytojo planuotos ir vaikų 

spontaniškai išprovokuotos, 

nenumatytos  veiklos. 

Ugdymo procesas tik iš 

dalies grindžiamas 

planavimu. Vyrauja 

mokytojo planuota arba 

vaikų spontaninė veikla. 

Ugdymo procesas 

paviršutiniškas, tikslingas ir 

lankstus tik iš dalies. 

Kaip/kiek ugdymo 

organizavimas grindžiamas 

planavimu? Kaip derinama 

mokytojo planuota ir vaikų 

išprovokuota, spontaninė 

veikla? Kaip parenkami ugdymo 

metodai ir būdai? 
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Ugdymo metodai, būdai, 
formos parenkami 
atsižvelgiant į ugdymo 
tikslus ir uždavinius, vaikų 
amžių, gebėjimus ir 
poreikius. 

Ugdymo(si) būdai ir metodai 
ne visuomet parenkami 
apgalvotai, tikslingai, 
nepakankamai orientuojantis 
į ugdymo tikslus, vaikų 
amžių, gebėjimus, poreikius. 

 2.3.3. Mokytojo 
ir ugdytinio są-
veika 

Mokykloje sudarytos sąlygos 
visiems ugdymo proceso 
dalyviams dalyvauti ugdymo 
procese.  Ugdytojų ir 
ugdytinių sąveika 
grindžiama partneryste.  
 

Mokytojai tik kartais atsi-
žvelgia į vaikų ir šeimos siū-
lymus, tačiau neskatina jų 
aktyviau dalyvauti ugdymo 
procese. Pirmenybė teikiama 
mokytojų numatytai veiklai. 

Kaip ir kiek skatinamas visų ug-
dymo proceso dalyvių aktyvu-
mas? Kiek ir kaip ugdytojų ir 
ugdytinių sąveika grindžiama 
demokratišku bendradarbiavi-
mu? Kas/ kokiam tikslui ir kaip 
dažnai bendrauja su vaikais? 

 2.3.4. Ugdymo-
si motyvacijos 
palaikymas 

Ugdymosi motyvacija 
palaikoma ir didinama 
atsižvelgiant į  vaikų grupės 
specifiką ir individualius 
vaikų poreikius. Priemonės 
tikslinės ir veiksmingos, 
parenkamos atsižvelgiant į  
tėvų (globėjų), specialistų 
rekomendacijas. 

Ugdymosi motyvacija 
palaikoma taikant bendras 
priemones,  neatsižvelgiant į 
vaikų individualumą bei tėvų 
ir kitų mokyklos specialistų 
rekomendacijas.  

Kokiomis priemonėmis 
skatinama vaiko veikla, 
saviraiška? Kaip kuriama, 
papildoma, atnaujinama aplinka, 
skatinanti vaikų ugdymosi 
motyvaciją?  Kuo remiantis  
parenkamos ugdymo(si) 
skatinimo priemonės? 

2.4. Šeimos 
ir mokyklos 
bendradar-
biavimas 
ugdymo 
procese 

2.4.1. Šeimos 
įtraukimas į 
vaikų 
ugdymo(si) 
procesą 
mokykloje  

Mokykloje yra veiksminga 
šeimos įtraukimo į ugdymo 
procesą sistema.  Tėvai 
(globėjai) aktyviai ir 
prasmingai dalyvauja 
ugdymo procese. 

Mokykla daugeliu atvejų 
taiko formalius, šeimai tik iš 
dalies priimtinus įtraukimo į 
dalyvavimą vaikų 
ugdymo(si) procese metodus 
ir formas.  
Tėvai prie vaiko ugdymo 
mokykloje daugeliu atvejų  
prisideda formaliai.  

Kokie metodai, būdai ir formos 
yra taikomi skatinant šeimą da-
lyvauti ugdymo(si) procese? 
Kiek jie yra priimtini šeimai?  
Kaip/kokiam tikslui tėvai (glo-
bėjai) dalyvauja ugdymo(si) 
procese? 

 2.4.2. Šeimos 
informavimo 
apie vaiką pro-
cedūrų kokybė 

Mokykloje numatyta 
informavimo apie vaiką, jo 
pasiekimus tvarka yra gerai 
žinoma ir priimtina šeimai.  
Informacija apie vaiko 
pasiekimus pateikiama 
tėvams (globėjams) 
sistemingai,   priimtina 
forma ir metodais.  

Informacija apie vaiko 
pasiekimus yra pateikiama 
nepakankamai: trūksta 
sistemingumo, formų 
įvairovės. Tik kai kurie 
mokytojai apie vaiką 
informuoja reguliariai, 
tikslingai. 

Kaip/ kiek ir kokiomis 
formomis šeima informuojama, 
konsultuojama? Kiek taikomos 
šiuolaikinės komunikacijos 
priemonės? 

 

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 
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Siûlomi vertinimo ðaltiniai: mokyklos veiklà reglamen-
tuojantys dokumentai (nuostatai, strateginis planas, metinë
veiklos programa), ugdymo programos, projektai, tyrimø me-
dþiaga, grupiø dienynai, metodiniø grupiø veiklos doku-
mentacija, tarybø posëdþiø protokolai, pasitarimø protoko-

lai, individualûs mokytojø planai, savæs vertinimo dokumen-
tai,  metodinë ir informacinë medþiaga, veiklos ataskaitos,
tëvø informavimo dokumentai.

Siûlomi vertinimo metodai: dokumentø analizë, stebë-
jimas, anketinë apklausa, interviu,  diskusijø grupës.

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

 2.4.3. Šeimos 
gaunamos in-
formacijos ko-
kybė 

Informacija šeimai apie 
vaiko pasiekimus teikiama 
laiku, yra esminė ir etiška, 
atliepianti tėvų poreikius ir 
sudaranti prielaidas 
ugdymo(si) tęstinumui 
šeimoje.  

Šeimai teikiama informacija 
apie vaiko raidą, ugdymo(si) 
pažangą  yra fragmentiška, 
ne visuomet teikiama laiku, 
yra etiška ir esminė.  

Ar/kokie mokykloje numatyti 
šeimai teikiamos informacijos 
kriterijai?  Kas/kokiais būdais ir 
formomis informuoja šeimą apie  
vaiko pasiekimus?  Kaip tėvai 
vertina gaunamą informaciją? 
Kiek teikiama informacija 
sudaro prielaidas ugdymo(si) 
tęstinumui šeimoje? 

 



20 ikimokyklinio ugdymo mokyklos

3. VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

3.1. Vaiko 

raidos ir pa-

siekimų ver-

tinimas 

3.1.1. Vaiko 

daromos 

pažangos 

vertinimo 

sistema 

Sukurta veiksminga vaikų 

pasiekimų vertinimo ir 

skatinimo sistema, laiduojanti 

vaikų ugdymo(si) pažangą. 

Pasiekimų rezultatai 

panaudojami tikslingai ir 

veiksmingai. 

Yra sukurta vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema, 

tačiau ji nėra pakankamai 

aiški, nuosekli, o labiau 

orientuota į momentinį 

pasiekimų  vertinimą ir 

fiksavimą. Ne visuomet vaikų 

pasiekimo rezultatai 

panaudojami tikslingai. 

Ar yra sukurta vaikų pasiekimų 

vertinimo ir skatinimo sistema?  

Kokie yra/kaip taikomi vaiko 

pažangos vertinimo kriterijai, 

metodai bei procedūros?  Kiek jie 

objektyvūs ir veiksmingi? Kas 

dalyvauja vertinant? Kaip 

fiksuojama pažanga? Kaip 

panaudojami pasiekimų 

vertinimo rezultatai?  Kiek 

mokykloje taikomi pasiekimų 

skatinimo metodai ir formos 

atliepia įvairaus amžiaus vaikų ir 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

vaikų ugdymosi poreikius ir 

galimybes? Kiek jie veiksmingi? 

 3.1.2. Moky-

tojų ir tėvų 

veiklos der-

mė skatinant 

vaiko pasie-

kimus ir juos 

vertinant 

Mokytojai ir tėvai aktyviai, 

darniai bendradarbiauja 

vertindami vaikų pasiekimus 

ir juos skatindami.  

Mokytojai ir tėvai tariasi tik 

atskirais  vaikų vertinimo ir 

skatinimo klausimais. 

Skatinant vaikus ir vertinant 

jų pasiekimus mokytojų ir 

tėvų požiūriai ir veiksmai 

dažnai nesutampa.  

 

Kiek/kaip tėvai yra įtraukiami į 

vaikų pasiekimo vertinimo proce-

są ir tolesnių vaiko ugdymosi 

gairių numatymą? Kiek suderinti 

tėvų ir mokytojų požiūriai, veiks-

mai skatinant vaikus ir vertinant 

jų pasiekimus? Kiek/kaip tai pa-

veikia tolesnį vaiko ugdymą(si)? 

3.2. Vaiko 

pasiekimų 

kokybė  

3.2.1. Vaiko 

daroma pa-

žanga įvai-

riais amžiaus 

tarpsniais 

Matyti vaikų akivaizdi 

pažanga kiekviename 

amžiaus tarpsnyje. 

Vaikų pasiekimai akivaizdūs 

tik tam tikrais amžiaus 

tarpsniais.   

Kokie yra bendri (grupės) ir 

individualūs vaikų pasiekimai 

įvairiais amžiaus tarpsniais? Kiek 

vaikų pasiekimai atitinka tėvų ir 

mokytojų lūkesčius? 

 3.2.2. Vaiko 

pasiekimų 

kokybė 

priešmokyk-

liniame am-

žiuje 

Beveik visi vaikai yra pasiekę 

pakankamą brandą mokyklai. 

Vaikų pažanga akivaizdi, 

atitinkanti priešmokyklinio 

ugdymo standartą, mokytojų 

ir tėvų lūkesčius. 

Dalies vaikų pažanga, 

mokyklinė branda yra 

nepakankama, tik iš dalies 

atitinka priešmokyklinio 

ugdymo standartą, mokytojų, 

tėvų lūkesčius. 

 

Kiek vaikų yra pasiekę mokykli-

nę brandą? Kokios yra vaikų ne-

brandumo mokyklai priežastys? 

Kiek priešmokyklinukų pasieki-

mai atitinka priešmokyklinio ug-

dymo standartą,  mokytojų ir tėvų 

lūkesčius? 

 

 3.2.3. Spe- 

cialiųjų po-

reikių vaikų 

ugdymosi 

pažanga 

Beveik visų vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių, pažanga akivaizdi, 

atitinkanti jų galimybes ir 

pastangas.  

 

Tik dalis specialiųjų poreikių 

vaikų daro  akivaizdžią ugdy-

mosi pažangą.   

Vaikų galimybės ir pastangos 

panaudojamos tik iš dalies.   

 

Ar/kokios dalies vaikų daroma 

pažanga yra akivaizdi? Kiek da-

roma pažanga atitinka vaikų gali-

mybes, pastangas ir ugdymosi 

poreikius? Ar/kiek panaudojamos 

visos specialiųjų poreikių  vaikų 

ugdymo galimybės? 

Kiek pažanga atitinka tėvų, mo-

kytojų ir kitų specialistų lūkes-

čius (prognozes)? 
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Siûlomi vertinimo ðaltiniai: mokyklos veiklà reglamen-
tuojantys dokumentai (nuostatai, strateginis planas, metinë
veiklos programa ir kiti), pasiekimø vertinimo, fiksavimo do-
kumentai (pasiekimø apraðai, rekomendacijos, pasiekimø fik-
savimo protokolai, apibendrinta tyrimø medþiaga ir kt.), vai-
kø darbø aplankai bei kita pasiekimus atspindinti informa-

cija, grupiø dienynai, metodiniø grupiø dokumentacija (po-
sëdþiø, pasitarimø protokolai), prieðmokyklinio ugdymo(si)
standartai, mokytojo veiklos vertinimo dokumentai.

Siûlomi vertinimo metodai: dokumentø analizë, pasie-
kimø rezultatø analizë,  anketinë apklausa, interviu, stebëji-
mai, diskusijø grupë.
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4. PARAMA IR PAGALBA VAIKUI, ÐEIMAI

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

4.1. Vaiko 

teisių garan-

tavimas ir at-

stovavimas 

4.1.1. Vaiko 

teisių 

atspindėjimas 

mokyklos 

veiklos 

dokumentuose 

Mokyklos veiklą ir ugdy-

mo(si) procesą reglamentuo-

jantys dokumentai sudaro 

prielaidas užtikrinti vaiko tei-

ses. 

Mokyklos veiklą ir ugdy-

mo(si) procesą reglamentuo-

jantys dokumentai tik iš da-

lies sudaro prielaidas užtik-

rinti vaiko teises. 

Kokie/kaip mokyklos dokumen-

tai sudaro prielaidas užtikrinti 

vaiko teises mokykloje? 

Kokios vaiko teisės yra laiduoja-

mos? 

 4.1.2. Vaiko 

teisių garanta-

vimas mokyk-

loje 

Sukurta ir veikia sistema, 

garantuojanti vaiko teises 

mokykloje. Numatyta aiški 

bendruomenės narių 

atsakomybė už vaiko teisių 

garantavimą mokykloje. 

Mokytojai, vadovai ir kitas 

personalas gerai žino vaiko 

teises, visuomet tinkamai ir 

veiksmingai sprendžia su 

vaiko teisėmis susijusius 

klausimus. 

 

Paramos vaikui  sistema nėra 

pakankamai aiški. Mokytojai, 

vadovai ir kitas personalas 

nepakankamai žino vaiko tei-

ses bei savo atsakomybę už-

tikrinant vaiko teises mokyk-

loje. Kai kuriais atvejais vai-

ko teisės nėra garantuojamos, 

ginamos netinkamai ir ne-

veiksmingai. 

 

 

Kuo remiantis/ kaip reglamen-

tuojama vaiko teisių apsauga 

mokykloje?  Kokios vaiko teisės 

yra užtikrinamos mokykloje? 

Kokia atsakomybė už vaiko tei-

sių garantavimą yra priskirta mo-

kytojams ir kitiems  bendruome-

nės nariams?  Kiek mokytojai ir 

kiti bendruomenės nariai suvokia 

ir prisiima atsakomybę? Kaip 

sprendžiami klausimai, susiję su 

vaiko teisių pažeidimais mokyk-

loje?   Kiek bendradarbiaujama 

su kitomis institucijomis vaiko 

teisių apsaugos klausimais? 

 4.1.3. Vaiko 

teisių atstova-

vimas visuo-

menėje 

Mokykla  visuomet tinkamai 

atstovauja, kompetentingai 

gina vaiko teises visuomenė-

je. 

Mokykla ne visuomet tinka-

mai gina vaiko teises visuo-

menėje. 

Kokiais atvejais/ kaip mokykla  

atstovauja, užtikrina ir gina vai-

ko teises visuomenėje? 

4.2. Vaiko 

poreikių ten-

kinimas 

4.2.1. 

Individualių 

vaiko 

saugumo, 

emocinių, 

fizinių ir 

socialinių 

poreikių 

tenkinimas 

Mokykloje tenkinami beveik 

visi  vaikų poreikiai, 

sudarytos sąlygos, 

laiduojančios gerą vaiko 

savijautą. Mokytojai, 

mokyklos vadovai ir kitas 

personalas laiku ir lanksčiai 

reaguoja į iškilusius naujus 

vaikų poreikius. 

Mokykloje vaikų poreikiai 

tenkinami tik iš dalies.  

Į iškilusius naujus vaikų po-

reikius reaguojama, bet ne vi-

suomet laiku ir tinkamai. 

Mokykloje sudarytos sąlygos 

tik iš dalies laiduoja gerą vai-

ko savijautą. 

Kokie/kaip tenkinami vaikų po-

reikiai? Kas yra daroma, kad vai-

kas mokykloje jaustųsi gerai 

(adaptacija, aplinka,  mokytojų ir 

vaikų bendravimas, mokytojų ir 

tėvų bendradarbiavimas, įvairios 

veiklos  ir kt.)? Kas/ kaip nustato 

individualius vaiko poreikius? 

Kaip sprendžiama situacija, iški-

lus naujiems vaikų poreikiams? 

 4.2.2. Vaiko 

asmeninės 

raiškos tenki-

nimas  

Mokykloje sudarytos sąly-

gos, tenkinančios vaikų savi-

raiškos poreikius. Plėtojamas 

kitas neformalus vaikų švieti-

mas. Mokytojai tenkina dau-

gumos ugdytinių saviugdos ir 

saviraiškos poreikius.  

 

Mokykloje sudarytų sąlygų 

vaikų asmeninei raiškai ten-

kinti nepakanka.  Mokytojai į 

vaikų kūrybines vaikų   ini-

ciatyvas, saviraiškos porei-

kius atsižvelgia tik iš dalies. 

 

Kaip/ kiek atsižvelgiama į kūry-

bines vaikų iniciatyvas, siūly-

mus, norus? 

Kokios sąlygos yra sudarytos 

mokykloje vaikų saviraiškos po-

reikiams tenkinti? Kaip skatina-

ma vaikų saviraiška, plėtojami jų 

gebėjimai? 
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lentelës tæsinys

 4.2.3. Psicho-

loginė ir so-

cialinė pagal-

ba  

Mokykloje veikia veiksminga 

socialinių ir psichologinių 

poreikių nustatymo ir pagal-

bos teikimo sistema. Pagalba 

suteikiama kiekvienam, ku-

riam ji reikalinga. 

Psichologiniai ir socialiniai 

poreikiai dažnai nustatomi ne 

laiku ir ne visuomet tinka-

mai. 

Pagalba vaikams mokykloje 

atsitiktinė, ne visuomet ir ne 

visada veiksminga. Dažniau-

siai teikiama tik ypatingais 

atvejais, kai yra akivaizdžiai 

reikalinga. 

Kas/ kaip nustato poreikius? 

Kas/ kaip/ kokiais atvejais teikia 

psichologinę ir socialinę pagalbą 

vaikams? Kiek veiksmingas mo-

kytojų, specialistų ir šeimos ben-

dradarbiavimas? Ar/kaip bendra-

darbiaujama su kitomis mokyk-

lomis, išorės specialistais? 

 4.2.4. Vaiko 

sveikatos stip-

rinimas 

Mokykloje yra  visai 

bendruomenei žinoma ir 

priimtina vaikų sveikatos 

stiprinimo politika bei jos 

įgyvendinimo strategija. 

Mokykloje sudarytos  

palankios sąlygos vaiko 

sveikatai stiprinti. 

Sergamumo rodikliai mokyk-

loje žemi. 

Mokykla turi  sveikatos stip-

rinimo politiką ir jos įgyven-

dinimo strategiją, bet tik ne-

daugeliui ji yra žinoma ir/ar 

priimtina. Mokyklos sąlygos 

neužtikrina  geros vaikų svei-

katos.  Sergamumo rodikliai 

mokykloje gana aukšti. 

Kokia mokyklos vaikų sveikatos 

stiprinimo politika ir jos įgyven-

dinimo strategija? Kiek ji  atsi-

spindi mokyklos parengtoje ug-

dymo programoje?  Kiek ji yra 

žinoma ir priimtina bendruome-

nės nariams? Kiek atliepia ben-

drus ir individualius vaikų ugdy-

mo tikslus?  Kaip ji įgyvendina-

ma? Kas/ kaip mokykloje rūpi-

nasi vaiko sveikatos išsaugojimu 

ir stiprinimu? Kokie vykdomi 

tiksliniai projektai ar programos? 

Kiek jos veiksmingos? Kaip ben-

dradarbiauja mokykla ir šeima? 

Kiek dėmesio skiriama maitini-

mui? Kokie sergamumo rodik-

liai? 

 4.2.5. Pagalba 

specialiųjų 

poreikių vai-

kams 

Specialieji ugdymo(si) 

poreikiai nustatomi laiku ir 

tinkamai. 

Tenkinami beveik visi spe-

cialieji ugdymo(si) poreikiai. 

Teikiant pagalbą  taikomi  

vaikų poreikių specifiką ati-

tinkantys  pagalbos būdai, 

priemonės ir metodai.   

Specialieji ugdymo(si) porei-

kiai ne visuomet nustatomi 

laiku ir tinkamai. Mokykla 

tik iš dalies tenkina specia-

liuosius ugdymo(si) porei-

kius, specialioji pedagoginė 

ir specialioji pagalba yra ne-

pakankama. 

Kaip/kiek tenkinami specialieji 

vaikų ugdymo(si) poreikiai? Ko-

kie specialistai dirba? Kiek ir ko-

kiais atvejais bendradarbiaujama 

su kitomis įstaigomis? Kokie 

metodai, priemonės taikomos 

teikiant pagalbą? 

4.3. Parama 

ir pagalba 

šeimai 

4.3.1. 

Pagalbos ir 

paramos 

šeimai 

įvairovė 

Mokykloje sukurta lanksti  

paslaugų teikimo sistema. 

Bendruomenė apie teikiamas 

paslaugas informuojama 

išsamiai ir sistemingai. 

Vietos bendruomenė apie 

teikiamas paslaugas 

informuojama nepakankamai. 

Nesistemingai tiriamas porei-

kis, teikiamų paslaugų įvairo-

Kokia siūlomų ir teikiamų pa-

slaugų įvairovė (rūšys, formos, 

būdai)? Kaip informuojama apie 

paslaugas? Kiek jos tenkina šei-

mos poreikius? Kaip nustatomas 

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 
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Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

lentelës tæsinys

Teikiamų paslaugų įvairovė 

tenkina šeimos poreikius. 

Nuolat tiriamas paslaugų 

poreikis. 

vė šeimų poreikius tenkina 

tik iš dalies. 

 

poreikis?  Kaip paslaugų pasirin-

kimo galimybes vertina šeima? 

 4.3.2. Teikia-

mų paslaugų 

kokybė 

Paslaugų kokybė iš esmės 

tenkina šeimos poreikius.  

Paslaugas teikia tik 

kvalifikuoti ir kompetentingi 

specialistai. 

Ne visų paslaugų kokybė yra 

pakankama. Dalies 

specialistų kvalifikacija ir 

turimos kompetencijos ne 

visuomet laiduoja paslaugų 

kokybę. 

Kokios kvalifikacijos, kokias  

kompetencijas turintys 

specialistai dirba mokykloje? 

Kiek paslaugos atitinka  

nustatytus reikalavimus  bei 

atliepia tėvų poreikius?  

 4.3.3. Paslau-

gų tikslingu-

mas  

Mokykloje  veiksmingai įgy-

vendinama  paslaugų teikimo 

politika ir strategija.   

Paslaugų teikimas grindžia-

mas jų poreikio analize bei 

nacionaliniais švietimo pa-

galbos ir socialinės paramos 

prioritetais. 

Mokykloje sukurta  paslaugų 

teikimo politika ir jos įgyven-

dinimo strategija, tačiau ji 

nėra veiksminga. Paslaugų 

teikimas ne visuomet grin-

džiamas  poreikio analize, tik 

iš dalies dera su nacionali-

niais švietimo pagalbos ir so-

cialinės paramos tikslais. 

Dauguma paslaugų teikiama 

komerciniais tikslais. 

Kaip formuojama paslaugų teiki-

mo politika ir jos įgyvendinimo 

strategija? Kuo grindžiama pa-

slaugų pasiūla? Kokie yra pa-

slaugų teikimo tikslai? Kiek pa-

slaugos atitinka bendruomenės 

(šeimų) lūkesčius bei dera su na-

cionaliniais tikslais? 

 

Siûlomi vertinimo ðaltiniai: mokyklos veiklà reglamen-
tuojantys dokumentai (nuostatai, strateginis planas ir meti-
në veiklos programa ir kt.), personalo pareiginiai apraðai, spe-
cialiojo ugdymo komisijos dokumentai, specialistø (logope-
do, psichologo, specialiojo pedagogo) veiklos dokumentaci-

ja, mokytojø, specialistø individualûs planai, ugdymo pro-
gramos, projektai, grupiø dienynai,  vaikø asmens bylos.

Siûlomi vertinimo metodai: dokumentø analizë, stebë-
jimas, anketinë apklausa, pokalbis, atvejo analizë, diskusijø
grupës.
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5. IÐTEKLIAI

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

5.1. Persona-

lo politika 

5.1.1. 

Personalo 

formavimas 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinama personalo for-

mavimo politika yra aiški ir 

skaidri, pagrįsta mokyklos 

veiklos tikslais ir uždaviniais. 

Mokykloje dirba pakankamai 

kvalifikuotų mokytojų, kitų 

specialistų bei aptarnaujančio 

personalo. Aiškiai apibrėžtos 

darbuotojų funkcijos,  teisės 

ir pareigos. 

Personalo formavimo politika 

nėra pakankamai aiški, tik iš 

dalies remiasi mokyklos tiks-

lais ir uždaviniais. Mokykloje 

nepakanka kvalifikuotų mo-

kytojų, specialistų bei aptar-

naujančio personalo. Nepa-

kankamai aiškiai apibrėžtos 

darbuotojų funkcijos, teisės ir 

pareigos. 

Personalo formavimo kriterijai ir 

principai (atsižvelgimas į mokyk-

los tikslus ir uždavinius,  darbuo-

tojų priėmimas ir atleidimas iš 

darbo, komandų formavimas, pa-

reigų nustatymas). Personalo su-

dėtis. Personalo poreikio analizė, 

jo fiksavimas. Mokytojų, specia-

listų ir kito personalo pareigos, 

teisės ir funkcijos atitinka mo-

kyklos veiklos specifiką, konkre-

čios vaikų grupės poreikius ar 

bendruomenės poreikius. 

 5.1.2. Perso-

nalo kompe-

tencija ir jos 

panaudoji-

mas 

Mokykloje dirba 

kompetentingi darbuotojai. Jų 

išsilavinimas ir  kvalifikacija 

leidžia užtikrinti  mokyklos 

uždavinių įgyvendinimą ir 

optimaliai tenkinti vaikų 

ugdymo(si) poreikius. 

Skatinamas ir palaikomas 

personalo iniciatyvumas, 

tarpusavio 

bendradarbiavimas. Numatant  

darbus, atsižvelgiama į 

asmenines dirbančiųjų 

savybes, patirtį, kvalifikaciją, 

gebėjimą įgyvendinti ugdymo 

ir kitus tikslus. 

Mokykloje dirba kvalifikuoti  

darbuotojai, tačiau jų 

kompetencijos nepakanka 

įgyvendinti mokyklos 

uždavinius ir tenkinti vaikų 

ugdymo(si) poreikius. 

Mokytojų kompetencija 

panaudojama ne visuomet 

tikslingai.  Nepakankamai 

palaikomas ir skatinamas 

personalo tarpusavio 

bendradarbiavimas. Skirstant 

darbus ne visada 

atsižvelgiama į dirbančiųjų  

kompetencijas, kvalifikaciją 

ir patirtį. 

Mokytojų kvalifikacija, 

išsilavinimas, atestacija. 

Metodinių ir projektinių grupių 

veikla. Mokytojų išsilavinimo, 

kvalifikacijos  ir  vaikų 

ugdymo(si) poreikių tenkinimo 

dermė. Mokytojų ir kitų 

darbuotojų įtraukimas į mokyklos 

veiklą. Dėmesys naujų mokytojų, 

specialistų adaptacijai.  

 

 5.1.3. Gali-

mybių tobu-

lėti sudary-

mas  

Mokykloje sukurta veiksmin-

ga  kvalifikacijos kėlimo sis-

tema. Personalui sudarytos 

geros sąlygos kvalifikacijai 

kelti. Veiksmingas komandi-

nis darbas. Parengta nuosekli 

pagalbos jauniems specialis-

tams sistema.  

Mokykloje nėra aiškios kvali-

fikacijos kėlimo bei pagalbos 

jauniems specialistams, mo-

kytojams  sistemos.  Koman-

dinis darbas daugeliu atvejų 

neveiksmingas, trūksta ko-

mandinio darbo patirties. 

Kvalifikacijos kėlimo strategija, 

jos tikslingumas ir veiksmingu-

mas. Galimybių kelti kvalifikaci-

ją mokytojams, kitiems darbuoto-

jams sudarymas. Metodinių ir 

projektinių grupių veikla. Pagal-

ba jauniems mokytojams. Lygių 

galimybių tobulėti (kelti kvalifi-

kaciją) principo įgyvendinimas. 
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Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

lentelës tæsinys

5.2. Materia-

linė aplinka 

5.2.1. Vei-

klos erdvė ir 

jos  būklė 

mokykloje 

Veiklos erdvės naudojamos 

tikslingai bei tinkamai. 

Ugdymo procesas, socialiniai 

ir kultūriniai renginiai vyksta 

saugioje, higienos normas ir 

taisykles  atitinkančioje 

aplinkoje. Gera fizinė ir 

materialinė pastato būklė ir 

estetinis vaizdas. 

Veiklos erdvės naudojamos  

nepakankamai tikslingai ir 

tinkamai.  Mokyklos aplinka 

ir patalpos iš dalies atitinka 

higienos reikalavimus, nepa-

kankamai saugios, estetiškos.  

Plotų ir erdvių panaudojimo tiks-

lingumas, racionalus pritaikymas, 

atnaujinimas. Aplinkos atitiktis 

higienos reikalavimams. Veiklos 

erdvių pritaikymas atsižvelgiant į  

įvairius ugdymosi ir socialinius 

vaikų poreikius. Mokyklos aplin-

kos saugumas. 

 5.2.2. Ugdy-

mą(si) skati-

nanti aplinka  

Sukurta aplinka tenkina fizi-

nius, protinius, emocinius ir 

dvasinius poreikius, atitinka 

vaikų amžių ir standartus. 

Ugdymo priemonės  atliepia 

vaikų ugdymosi poreikius ir 

skatina jų  ugdymąsi. Vaikų 

darbai tikslingai panaudojami 

ugdymo procese kuriant ug-

domąją aplinką.  

Sukurta aplinka iš dalies ten-

kina vaikų ugdymosi ir kitus 

poreikius. Nepakanka ugdy-

mo(si) priemonių. Turimos 

priemonės tik iš dalies atitin-

ka vaikų ugdymosi ir kitus 

poreikius. Vaikų darbai retai 

naudojami ugdomajai mokyk-

los aplinkai kurti.  

Tinkamas ploto ir priemonių pa-

skirstymas ir pritaikymas. 

Kiek/kaip  veiklos erdvės ir prie-

monės tenkina vaikų poreikius. 

Kokiais kitais būdais kuriama ug-

dymą(si) skatinanti aplinka: vai-

kų darbų  parodos, konkursai. 

5.3.   Finan-

siniai ište-

kliai 

5.3.1. Finan-

savimas  

 

Mokykla finansiškai savaran-

kiška. Finansavimas, gauna-

mos lėšos laiduoja  gerą mo-

kyklos veiklą. Mokykloje  pa-

rengta rėmėjų paieškos siste-

ma. Bendruomenė išsamiai ir 

sistemingai informuojama 

apie gaunamas biudžetines ir 

nebiudžetines lėšas, finansinę 

mokyklos būklę. 

Gaunamas finansavimas tik iš 

dalies tenkina mokyklos po-

reikius. Turimi ištekliai nelai-

duoja ugdymo(si) kokybės. 

Rėmėjų paieška nepakanka-

ma. Bendruomenė apie gau-

namas lėšas, finansinę mo-

kyklos būklę  informuojama 

minimaliai. 

Kokie yra finansavimo šaltiniai?  

Koks yra biudžetinio ir nebiudže-

tinio finansavimo santykis?  Kuo 

remiantis nustatomas  lėšų porei-

kis ir jų panaudojimo prioritetai?  

Kaip racionaliai ir skaidriai pa-

naudojamos gaunamos lėšos?  

Rėmėjai, jų skaičius. Gaunamų 

lėšų teisėtumas. Bendruomenės 

informavimas apie finansinę mo-

kyklos būklę, ugdymo proceso fi-

nansavimą. 

 5.3.2. Biu-

džeto tvarky-

mo sistema 

 

Mokykloje  sukurta biudžeto 

planavimo ir tikslingo panau-

dojimo  sistema atsižvelgiant 

į savivaldybės ir valstybės 

nustatytą tvarką. Lėšos skirs-

tomos racionaliai, naudoja-

mos taupiai, sprendimus deri-

nant su  mokyklos bendruo-

mene. Išteklių, lėšų panaudo-

Mokykloje biudžeto tvarky-

mo sistema funkcionuoja iš 

dalies. 

Lėšos skirstomos  ir naudoja-

mos nepakankamai raciona-

liai ir tikslingai. Planuojant ir 

skirstant  lėšas neatsižvelgia-

ma į mokyklos tikslus ir po-

reikius.  Mokyklos bendruo-

Mokyklos prioritetus atitinkantis 

lėšų planavimas, jų paskirstymas, 

racionalus naudojimas, tikslingas 

kaupimas. 

Bendruomenės dalyvavimas 

sprendžiant išteklių, lėšų naudoji-

mo klausimus. 
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jimas atitinka mokyklos tiks-

lus, poreikius. Lėšų skirsty-

mas ir panaudojimas yra 

skaidrus ir viešas. 

menės, savivaldos institucijų 

dalyvavimas  mokyklos biu-

džeto planavime ir jo panau-

dojime yra formalus.  

 

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

lentelës tæsinys

Siûlomi vertinimo ðaltiniai: mokyklos techninis pasas,
inventorizacijos aktai, patikros aktai (prieðgaisrinës, elektros
saugos ir kt.), materialiniø vertybiø dokumentai (perdavi-
mo ir priëmimo aktai, sàskaitos ir kt.) bei naudojimosi in-
strukcijos, mokyklos sàmata, finansinës ataskaitos, revizijø
aktai, mokyklos susiraðinëjimas finansiniais klausimais, mo-
kyklos veiklos planavimo dokumentai, tarybø posëdþiø pro-

tokolai, metodiniø ir projektiniø darbo grupiø dokumen-
tai, individualios programos, atestacijos dokumentai, peda-
gogø krûvio tarifikacijos, priëmimo á darbà konkursø me-
dþiaga, darbo sutartys, darbuotojø asmens bylos, pareigi-
niai apraðai, darbo tvarkos taisyklës, darbo grafikai.

Siûlomi vertinimo metodai: dokumentø analizë, anke-
tinë apklausa, stebëjimas, pokalbis, interviu.
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6. MOKYKLOS VALDYMAS

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

6.1.Vidaus 

auditas 

6.1.1. Moky-

tojų ir kito 

personalo 

dalyvavimas 

vidaus audite 

Mokytojai ir kitas personalas 

aktyviai įsitraukia į 

mokykloje vykdomą  vidaus 

auditą,  analizuoja savo ar 

visos mokyklos darbą, o 

gautą informaciją panaudoja 

ugdymo procesui tobulinti. 

Dauguma mokytojų  

mokyklos veiklos vertinime 

dalyvauja neaktyviai ir 

fragmentiškai,  analizuoja tik 

kai kuriuos ugdymo turinio, 

ugdymo(si) vertinimo 

aspektus. Jų sukaupta 

informacija retai  naudojama 

veiklai tobulinti. Kitas 

mokyklos personalas į 

vykdomą vidaus auditą 

neįtraukiamas.   

Mokyklos veiklos, mokytojų 

savęs  vertinimo sistema. 

Metodinės grupės veiklos 

vertinimo sistema. Mokytojų ir 

kito personalo įtraukimo į vidaus 

audito vykdymą būdai ir metodai, 

jų motyvavimas. Audito 

vykdymo, koordinavimo grupių 

sudarymo principai. 

 

 6.1.2. Vado-

vo dalyvavi-

mas vidaus 

audite 

Mokyklos vadovas inicijuoja 

vidaus auditą atsižvelgdamas 

į mokyklos būklę ir 

bendruomenės pasirengimą jį 

atlikti.  

Vadovas su mokyklos perso-

nalu  nuolat aptaria ir vertina 

darbo kokybę bei numato bū-

dus jai gerinti.  

 

Vadovas vidaus auditą inici-

juoja  atsižvelgdamas į mo-

kyklos būklę, bet neįvertina 

mokyklos bendruomenės pa-

sirengimo ir galimybių atlikti 

vidaus auditą.  

 Vadovas kartais imasi kai 

kurių priemonių darbo veiks-

mingumui vertinti. Vertinimo 

rezultatai darbui tobulinti pa-

naudojami  ne visuomet.  

Vidaus audito inicijavimo prielai-

dos ir pagrįstumas. Personalo 

veiklos vertinimo tvarka (princi-

pai, būdai, formos, metodai) mo-

kykloje. Mokyklos direktoriaus ir 

jo pavaduotojo(ų) dalyvavimas 

vertinant personalo darbo kokybę 

bei numatant jos tobulinimo gali-

mybes ir būdus. 

 6.1.3. Vidaus 

audito rezul-

tatų panau-

dojimas 

Mokytojai ir kitas personalas 

veiksmingai panaudoja gautą 

informaciją ugdymo procesui 

tobulinti ir veiklai planuoti. 

Strateginiai mokyklos 

dokumentai/prioritetai 

paremti vidaus audito 

rezultatais, išvadomis.  

Mokytojai nepakankamai 

atsižvelgia  į vidaus audito 

išvadas,  savo veiklai 

tobulinti informacija 

panaudojama retai ir ne 

visuomet tikslingai.  

Strateginiai mokyklos 

prioritetai nedera su audito 

išvadomis.  

Mokyklos veiklos vertinimo 

įgyvendinimo analizavimas, jų 

tikslingas panaudojimas. 

Mokyklos veiklos tobulinimo 

numatymas. Pažangos fiksavimo 

sistema. Audito išvadų ir 

mokyklos plėtros prioritetų 

atitiktis. Kiek mokyklos 

strategija grindžiama audito 

išvadomis? 

6.2. Strategi-

nis mokyk-

los planas, 

metinė veik-

los programa 

bei jų įgy-

vendinimas 

6.2.1. Stra-

teginio plano 

ir metinės 

veiklos 

programos 

struktūra ir 

turinys 

Strateginis planas ir metinė 

veiklos programa pagrįsti au-

dito išvadomis,  glaudžiai sie-

jasi  per  tikslus, prioritetines 

veiklos sritis.  Aiškiai sufor-

muluoti tikslai,  prioritetai yra 

aktualūs mokyklai, atitinka  

Mokyklos veiklos prioritetai 

ir  tikslai tik iš dalies laiduoja 

mokyklos tobulėjimą, dera su 

regiono ir valstybės švietimo 

politika.  Strateginio plano ir 

metinės veiklos programos 

audito išvadomis remiasi tik 

Kaip suformuluoti mokyklos 

plėtros tikslai, ar jie dera su re-

giono,  valstybės švietimo politi-

ka? Kiek jie atliepia mokyklos ir  

vietos bendruomenės poreikius?  

Kokios yra strateginio mokyklos  

plano ir metinės veiklos progra-
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Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

lentelës tæsinys

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

vaikų ugdymo(si) ir šeimų  

poreikius, dera su regiono ir 

valstybės švietimo politika.  

Planuojant veiklą numatomos 

priemonės, kurių uždaviniai, 

laukiami rezultatai, veiklos 

turinys, terminai, atsakingi 

asmenys, ištekliai yra tiksliai 

apibrėžti. Strateginis planas ir 

metinė veiklos programa pa-

grįsti realiais mokyklos ištek-

liais. 

iš dalies, jų struktūroje yra 

praleistų arba nepakankamai 

atskleistų dalių. Kai kurios 

dalys tarpusavyje nesisieja 

per tikslus ir uždavinius. Pri-

oritetinių sričių tobulinimo 

priemonės nepakankamai de-

talios, jų uždaviniai, laukiami 

rezultatai nėra aiškūs. Strate-

ginis planas ir metinė progra-

ma nepakankamai pagrįsti iš-

tekliais.  

p p g

mos struktūrinės dalys ir kaip jos 

dera tarpusavyje? Kaip tikslai ir 

prioritetai siejasi su ugdymo(si) 

kokybės gerinimu? Koks plano 

ryšys su audito rezultatais? Kiek 

tiksli informacija apie mokyklos 

laimėjimus, pranašumus ir trūku-

mus bei poreikius? Kaip įsiverti-

nama naujos patirties kokybė?  

 

 

 6.2.2. Užda-

vinių įgyven-

dinimas 

Uždaviniai įgyvendinami 

nuosekliai, lanksčiai, 

laikomasi planų. 

Ištekliai paskirstomi tikslin-

gai ir veiksmingai. 

Daugelis uždavinių įgyvendi-

nami, laikomasi planų, tačiau 

nepakankamai nuosekliai ir 

lanksčiai. Yra nevykusių ir 

nebaigtų darbų. Kartais ištek-

liai paskirstomi netikslingai. 

Kaip laikomasi priemonių įgy-

vendinimo   planų? Kiek nuosek-

liai ir lanksčiai? Ar/kaip įgyven-

dinant uždavinius atliekamas tar-

pinis vertinimas? Kaip analizuo-

jamos vertinimo išvados? 

 6.2.3. Strate-

ginio  plano 

ir metinės 

veiklos pro-

gramos 

veiksmingu-

mas 

Strateginio mokyklos plano ir 

metinės veiklos programos 

įgyvendinimas laiduoja 

mokyklos veiklos kokybę, 

ugdymo(si) kokybę. 

 

Strateginio mokyklos plano, 

metinės veiklos programos 

įgyvendinimas  ne visada lai-

duoja mokyklos veiklos ug-

dymo(si) kokybę. 

Kiek/kaip strateginio mokyklos 

plano ir metinės veiklos įgyven-

dinimas laiduoja mokyklos veik-

los ir vaikų  ugdymo(si) kokybę?  

Vadovų,  metodinių grupių ir /ar 

mokytojų bendradarbiavimas 

įgyvendinant strateginį mokyklos 

planą ir veiklos programą. 

6.3. Mokyk-

los  vadovų 

veiklos 

veiksmingu-

mas 

6.3.1. Vado-

vo profesinė 

kompetencija 

Mokyklos vadovas 

kompetentingas, turi 

pakankamai teorinių žinių bei 

praktinių vadybinių gebėjimų. 

Akivaizdūs sėkmingos 

vadybos rezultatai/ 

pavyzdžiai  (ugdymo, 

teikiamų paslaugų kokybė, 

bendruomenės sutelktumas,  

veiksmingas problemų 

sprendimas, pavykę projektai 

vietos ar regiono mastu ir 

pan.). Vadovas yra mokyklos 

bendruomenės lyderis.  

Vadovas pakankamai  

kompetentingas, turi  

reikiamų  vadybinių žinių, 

tačiau nepakankamai jas taiko 

praktikoje. Trūksta kai kurių 

vadybinių gebėjimų 

(komandų telkimas, 

problemų, konfliktų 

sprendimas,  įpareigojimų, 

darbų delegavimas ir pan.). 

Vadovą kaip lyderį  pripažįsta 

tik dalis bendruomenės. 

Vadovo kompetencija, kvalifika-

cija, profesinio tobulėjimo planai. 

Turimų gebėjimų ir žinių pritai-

kymas praktikoje. Akivaizdūs 

sėkmingos vadybos pavyzdžiai 

(išspręstos problemos, įstaigos 

veiklos kokybės kilimas,  mokyk-

los pripažinimas ir prestižas ir 

kt.). Dalyvavimas šalies projek-

tuose.  Vadovo kaip lyderio pri-

pažinimas, lyderio savybės.   
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Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

lentelës tæsinys

 6.3.2. Mo-

kyklos atsto-

vavimas ir 

reprezentavi-

mas 

Vadovas yra įsipareigojęs 

mokyklai. Nuolat inicijuoja 

projektus ir programas, 

informacijos apie mokyklą 

sklaidą. Ryšiai  su kitomis  

mokyklomis ir socialiniais 

partneriais įvairūs, tikslingai, 

teigiamai veikiantys 

mokyklos veiklą.  

Bendruomeninė ir 

visuomeninė vadovo veikla 

nėra aktyvi. Ryšiai pavieniai, 

jie turi menkos įtakos 

mokyklos veiklos 

tobulėjimui.  

Informavimo apie mokyklą 

sistema veiksminga iš dalies. 

 Mokyklos atstovavimo ir repre-

zentavimo būdai ir metodai.   In-

formacijos sklaida (internetas, te-

levizija, spauda ir kt.) visuome-

nei. Projektų veikla. Ryšiai su ki-

tomis mokyklomis ir socialiniais 

partneriais. 

 6.3.3. Santy-

kiai su perso-

nalu, koman-

dų telkimas 

Vadovo santykiai su 

personalu grindžiami 

tarpusavio supratimu ir 

bendradarbiavimu. 

Komandos formuojamos 

tikslingai, jų veikla 

veiksminga. Mokytojai 

tikslingai įtraukiami į  

mokyklos politikos ir  

strategijos formavimą. 

Kartkartėmis vadovas turi 

bendravimo su personalu 

sunkumų. Komandos neretai 

formuojamos netikslingai  ir 

neveiksmingai,   

nepakankamai atsižvelgiant  į 

darbuotojų kompetencijas.  

Personalo motyvavimas 

nepakankamas ir daugeliu 

atvejų neveiksmingas.  

Vadovo taikomi bendravimo ir 

bendradarbiavimo su personalu 

principai, būdai (demokratinis, 

autokratinis ir kt.). Komandų 

formavimas. Personalo  

skatinimo sistema.  

 

6.4. Valdy-

mo ir savi-

valdos der-

mė 

6.4.1. Moky-

klos  

savivaldos 

institucijų 

kūrimasis 

Aiškiai apibrėžtos mokykloje 

kuriamų savivaldos institucijų 

funkcijos. Rinkimų į 

savivaldos institucijas 

procedūros aiškiai apibrėžtos 

ir žinomos visiems 

bendruomenės nariams, 

remiasi demokratinių rinkimų 

principais.  

Savivaldos institucijų 

funkcijos  nėra aiškiai 

apibrėžtos.   Rinkimų į 

savivaldos institucijas 

procedūros  žinomos tik kai 

kuriems bendruomenės 

nariams ir ne visuomet esti 

skaidrios. 

 

Savivaldos institucijų funkcijos, 

jų narių atsakomybė ir teisės.  Sa-

vivaldos institucijų vadovų atran-

kos kriterijai. Rinkimų į savival-

dos instituciją principai: slaptu-

mas, visuotinumas, konkurencija, 

periodiškumas. Ar/kiek rinkimų 

procedūros žinomos bendruome-

nės nariams? 

 6.4.2. Mo-

kyklos 

savivaldos 

veiklumas 

Mokyklos savivaldos 

institucijos aktyviai įsitraukia 

į mokyklos veiklos planavimą 

bei planų įgyvendinimą, 

inicijuoja daugelį pažangių 

pokyčių, dalyvauja juos 

įgyvendinant ir vertinant.  

Mokyklos savivaldos veikla 

formali ir epizodinė. 

Įsitraukiama į mokyklos  

veiklos veiklą tik tuomet, kai 

dalyvavimas yra būtinas 

(nustatytas). 

Savivaldos institucijos, jų 

funkcijos ir veikla, įtaka 

mokyklos  veiklai ir plėtrai. 

Pokyčių inicijavimas.   

Savivaldos institucijų vadovų  

veiklumas ir kompetencija.  

 6.4.3. Savi-

valdos ir mo-

kyklos admi-

nistracijos 

sprendimų ir 

Savivaldos ir mokyklos vado-

vas reguliariai aptaria mokyk-

los uždavinių įgyvendinimą. 

Savivaldos ir mokyklos vado-

vai veiksmingai dirba koman-

Savivaldos institucijų ir mo-

kyklos vadovo bendravimas ir  

bendradarbiavimas formalus. 

Komandinis darbas daugeliu 

atvejų epizodiškas ir neveiks-

Savivaldos institucijų ir mokyk-

los vadovo bendravimo ir ben-

dradarbiavimo formos, būdai, 

veiksmingumas. Savivaldos įsi-

traukimas į mokyklos strategijos 
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veiksmų der-

mė. 

domis ir kolegialiai priima 

sprendimus.  

mingas. Savivaldos idėjos 

įgyvendinamos tik kartais. 

formavimą ir jos įgyvendinimą. 

Sprendimų priėmimas ir veiksmų  

suderinamumas. 

 

Iliustracijos Veiklos   

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
4 lygis 2 lygis 

Požymiai 

lentelës tæsinys

Siûlomi vertinimo ðaltiniai: mokyklos veiklà reglamen-
tuojantys dokumentai (nuostatai, strateginis planas ir meti-
në veiklos programa  ir kt.), savivaldos dokumentai, vertini-
mo ir ásivertinimo dokumentai, metodiniø grupiø dokumen-
tacija, metodinë ir informacinë medþiaga, vidaus audito me-

dþiaga, mokytojø  veiklos planai, mokytojø metodinës prak-
tinës veiklos apraðai, mokyklos personalo vertinimo doku-
mentacija.

Siûlomi vertinimo metodai: dokumentø analizë, inter-
viu, anketinë apklausa, stebëjimas, diskusijø grupë.
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Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
vidaus audito metodikos
2 p r i e d a s

„PLAÈIOJO“ AUDITO ATLIKIMO FORMA
1. ETOSAS

Vertinimo lygiai 
Veiklos rodikliai Pagalbiniai rodikliai 

4 3 2 1 

1.1.1. Vaikų kultūra     

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika     

1.1.3. Mokyklos mikroklimatas     

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas     

1.1. Mokyklos vertybės 

1.1.5. Tradicijos     

1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas     

1.2.2. Mokyklos populiarumas ir prestižas     

1.2. Mokyklos įvaizdis 

1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra     

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo ko-

kybė 

    

1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais     

1.3.3. Atvirumas pokyčiams       

1.3. Mokyklos vidaus ir 

išorės ryšiai  

1.3.4. Mokyklos vieta bendruomenėje       

 

  2. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS

Vertinimo lygiai 
Veiklos rodikliai Pagalbiniai rodikliai 

4 3 2 1 

2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams      
2.1.2. Programų tarpusavio dermė     
2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams      

2.1. Ugdymo turinys 

2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams 
bei interesams 

    

2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas     
2.2.2. Planavimo procedūrų kokybė      

2.2.  Ugdymo(si) turinio ir 
procedūrų planavimas 

2.2.3. Metodinė pagalba planavimui     
2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, 
sistemingumas 

    

2.3.2. Ugdymo organizavimo kokybė     
2.3.3. Mokytojo ir ugdytinio sąveika     

2.3. Ugdymo(si) proceso 
kokybė 

2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas     
2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje       
2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė     

2.4. Šeimos ir  mokyklos 
bendradarbiavimas 
ugdymo procese 2.4.3. Šeimos gaunamos informacijos kokybė     
 



33vidaus audito metodika

3. VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

4. PARAMA IR PAGALBA VAIKUI, ÐEIMAI

Vertinimo lygiai 
Veiklos rodikliai Pagalbiniai rodikliai 

4 3 2 1 

3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema     3.1. Vaiko raidos ir 

pasiekimų vertinimas 3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos 

vertinant 

    

3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais     

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje     

3.2. Vaiko pasiekimų 

kokybė 

3.2.3. Specialiųjų poreikių  vaikų ugdymosi pažanga     

 

5. IÐTEKLIAI

Vertinimo lygiai 
Veiklos rodikliai Pagalbiniai rodikliai 

4 3 2 1 

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose     

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje     

4.1. Vaiko teisių 

garantavimas ir 

atstovavimas 4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje     

4.2.1. Individualių  vaiko saugumo, emocinių,   fizinių ir  socialinių 

poreikių tenkinimas  

    

4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas      

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba     

4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas     

4.2. Vaiko poreikių 

tenkinimas 

4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams     

4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė     

4.3.2. Teikiamų paslaugų kokybė     

4.3. Parama ir pagalba 

šeimai 

4.3.3. Paslaugų tikslingumas      

 

Vertinimo lygiai 
Veiklos rodikliai Pagalbiniai rodikliai 

4 3 2 1 

5.1.1. Personalo formavimas     

5.1.2. Personalo kompetencija ir jos panaudojimas     

5.1. Personalo politika 

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas     

5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje     5.2. Materialinė aplinka 

5.2.2. Ugdymą(si) skatinanti aplinka     

5.3.1. Finansavimas      5.3. Finansiniai ištekliai 

5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema     
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6. MOKYKLOS VALDYMAS

Vertinimo lygiai 
Veiklos rodikliai Pagalbiniai rodikliai 

4 3 2 1 

6.1.1. Mokytojų ir kito personalo dalyvavimas vidaus audite     

6.1.2. Vadovo dalyvavimas vidaus audite     

6.1. Vidaus auditas 

6.1.3. Vidaus audito rezultatų panaudojimas     

6.2.1. Strateginio plano ir  metinės veiklos programos struktūra ir turinys      

6.2.2. Uždavinių įgyvendinimas     

6.2. Strateginis mokyklos 

planas, metinė veiklos 

programa bei jų 

įgyvendindamas 
6.2.3. Strateginio plano ir metinės veiklos programos veiksmingumas     

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija      

6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas     

6.3. Mokyklos  vadovų 

veiklos veiksmingumas 

6.3.3. Santykiai su personalu,  komandų telkimas     

6.4.1. Mokyklos savivaldos institucijų kūrimas     

6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas     

6.4. Valdymo ir 

savivaldos dermė 

6.4.3. Savivaldos ir mokyklos administracijos sprendimų ir veiksmų dermė     
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II

Áþanga

Ðiame leidinyje pateikiama Ikimokyklinio ugdymo
mokyklos (toliau vadinama mokyklos) vidaus audito me-
todika, kuri buvo pradëta kurti 2003 m. Jos pagrindu
tapo bendrojo lavinimo mokyklø vidaus audito metodi-
kos modelis. Jis remiasi Ðkotijos modeliu, pasirinktu ið-
studijavus daugybës ðaliø mokyklø savianalizës patirtá,
adaptuotu atsiþvelgiant á Lietuvos ðvietimo situacijà bei
poreikius, bendrà vertinimo, ásivertinimo ir atsiskaitomu-
mo kultûrà Lietuvoje. Kuriant Mokyklos metodikà taip
pat remtasi projekto „Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
kaitos procesø skatinimas ir ugdymo kokybës pokyèiø ver-
tinimas”, vykusio 2000–2002 metais, paþangiàja patirti-
mi. Mokyklos vidaus audito metodikos projektas 2004 m.
buvo iðbandytas 20-ties Lietuvos ikimokyklinio ugdymo
mokyklø, kurios teikë siûlymø, kaip tobulinti metodikos
projektà.

Mokyklos vidaus audito metodikos modelis remiasi mo-
kyklos veiklos rodikliø taikymu, t. y. sukuriama poþymiø sis-
tema, pagal kurià kiekviena mokykla gali ásivertinti savo dar-
bo kokybæ ávairiose srityse. Rodikliø taikymas padeda pama-
tuoti konkretø mokyklos veiklos aspektà pagal tam tikrus po-
þymius, nustatyti mokyklos veiklos laimëjimus ir trûkumus.
Tai ágalina iðsikelti prioritetus rengiant strateginá mokyklos
planà bei teikia galimybiø mokyklos vadovams priimti teisin-
gus sprendimus dël mokyklos tobulinimo krypèiø.

Mokyklos vidaus auditas yra nuolatinis, kruopðtus re-
flektavimo procesas, átraukiantis visus mokyklos padalinius

1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS
VIDAUS AUDITO MODELIS

bei darbuotojus. Jo tikslas – iðnagrinëti mokyklos darbo as-
pektus, pabrëþti pasiekimus ir trûkumus bei parengti mo-
kyklos veiklos tobulinimo planus.

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vadovas analizuoja mo-
kyklos veiklos ir valdymo iðtekliø bûklæ, inicijuoja mokyklos
vidaus audito vykdymà ir atsako uþ mokyklos veiklos rezul-
tatus. Kiekviena mokykla pati sprendþia, kaip já atlikti.

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos pagrindinë veikla – ne-
formalusis ðvietimas. Kiekviena ið jø dirba pagal pasirengtà
ikimokyklinio ugdymo programà, turi savo plëtros strategi-
jà. Be to, ðio tipo mokykla teikia nemaþai ir socialiniø bei
kitø vaikø ir ðeimø poreikius atliepianèiø paslaugø.

Atliekant vidaus audità kertiniai mokyklø vertinimo at-
skaitos taðkai yra mokykloje ágyvendinama ikimokyklinio ug-
dymo programa bei iðsikelti strateginiai tikslai.

Kà vidaus auditas duoda mokyklai:
1. Nuolat ásivertinant mokyklos veiklà garantuojama ug-

dymo kokybë bei profesionalumas.
2. Mokytojai**, dalyvaudami atliekant mokyklos vidaus

audità, gerai þino tikrà visø mokyklos veiklos srièiø bûklæ.
3. Pats mokyklos vidaus audito procesas sustiprina mo-

kyklos bendruomenës nariø tapatumo jausmà, atsakomybæ
uþ visos mokyklos veiklà.

4. Ávertinama mokyklos darbuotojø kompetencija, nu-
matomos profesinio tobulinimosi kryptys.

5. Mokyklos bendruomenë turi galimybiø priimti spren-
dimus ir dalyvauti planuojant mokyklos plëtrà.

6. Mokyklos vidaus audito procesas padeda aiðkiau api-
brëþti darbuotojø funkcijas ir atsiskaitomumo tvarkà.

**Pedagogai, ágyvendinantys ikimokyklinio prieðmokyklinio ugdymo
programas.
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7. Mokyklos vidaus auditas sudaro sàlygas iðsiskleisti dar-
buotojø potencialui.

Mokyklos vidaus auditu siekiama:
• ávertinti esamà mokyklos situacijà ir iðsiaiðkinti mo-

kyklos pasiekimus ir trûkumus;
• nustatyti mokyklos plëtros prioritetus;
• fiksuoti paþangiosios patirties pavyzdþius ir juos skleis-

ti mokykloje.

Siekdama ðiø uþdaviniø mokykla turëtø:
• motyvuoti ir átikinti mokyklos bendruomenæ bei part-

nerius dalyvauti atliekant mokyklos vidaus audità;
• iðsiaiðkinti laimëjimø ar nesëkmiø prieþastis;
• organizuoti mokytojø mokymàsi, kaip atlikti mokyk-

los vidaus audità bei ásivertinti savo darbà;
• iðsikelti tolesnës plëtros tikslus bei parengti strategi-

ná mokyklos planà ir metinæ veiklos programà, nu-
matyti ir suplanuoti reikiamus iðteklius;

• sisteminti paþangiosios patirties pavyzdþius ir apgal-
voti jø sklaidos programà.

Atlikdami mokyklos vidaus audità, uþduodame sau tris
klausimus:

1. Kaip mums sekasi? Kaip siekiame strateginiame mo-
kyklos plane iðsikeltø tikslø?

2. Ið kur mes apie tai þinome? Kà mums atskleidþia
mokyklos veiklos rodikliø taikymas? Kurias mokyklos veik-
los sritis reikëtø tobulinti?

3. Kà darysime toliau? Kaip panaudosime mokyklos vi-
daus audito rezultatus planuodami mokyklos plëtrà?

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VI-
DAUS AUDITO SCHEMA

Mokyklos vidaus auditas apima 6 sritis:
1. Etosà.
2. Vaiko ugdymà ir mokymàsi.
3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimus.

4. Paramà ir pagalbà vaikui, ðeimai.
5. Iðteklius.
6. Ástaigos valdymà.
Kiekvienoje vertinimo srityje yra iðskirti mokyklos veik-

los rodikliai bei pagalbiniai rodikliai, kurie nuodugniau at-
skleidþia ávairius vertinimo srièiø aspektus. Ásivertinimas pra-
smingas tik tada, jeigu jis yra pagrástas, objektyvus ir patiki-
mas, todël turime remtis vertinimo kriterijais. Veiklos ro-
diklius galima laikyti atskirø mokyklos veiklos srièiø vertini-
mo kriterijais.

Mokyklos veiklos rodikliai:
• sudaro galimybæ geriau atskleisti vertinimo sritá;
• apibrëþia siekiamà rezultatà;
• padeda mokyklai rengti strateginá planà, nustato sri-

tis, kurias reikia detaliai tirti;
• padeda ávertinti, kaip yra ágyvendinami mokyklos tiks-

lai, teikia galimybiø mokyklos vadovams daryti spren-
dimus dël mokyklos pasiekimø tobulinimo;

• padeda atsakyti á svarbiausius klausimus: kokie yra
vaikø pasiekimai, kaip vadovaujama mokyklai, ar mo-
kykla dirba veiksmingai.

Mokyklos vidaus audito metodika remiasi vientisa veiklos
rodikliø sistema. Kiekvienas veiklos rodiklis priklauso vienai ið
6 mokyklos veiklos srièiø. Kiekvienas veiklos rodiklis turi ke-
letà pagalbiniø rodikliø, kurie geriau atskleidþia veiklos ro-
diklio esmæ. Kiekvienam pagalbiniam rodikliui pateikiamos
iliustracijos, padedanèios mokytojams atpaþinti procesus, vyks-
tanèius jø mokykloje, ir palyginti su tuo, kas raðoma iliustra-
cijoje. Taip pat yra nurodomi poþymiai, padedantys mokyk-
loms ieðkoti konkreèiø árodymø, atskleidþianèiø realø iliust-
racijose apraðytø procesø vyksmà. Poþymiai nurodomi ávai-
riomis formomis: klausimais, teiginiais, galimais árodymais ir
kt. Leidinyje pateikti poþymiai yra orientaciniai, mokyklos
paèios atras daugybæ savø poþymiø, atskleidþianèiø realius mo-
kykloje vykstanèius procesus.



37vidaus audito metodika

1 pavyzdys. 1. ETOSAS***

*** Mokyklos etosas suprantamas kaip mokyklos aplinka, mokytojø ir vaikø
santykiai, mokyklos nuostatos vaikø elgesio atþvilgiu ir kt.

Veiklos  

rodikliai 

Pagalbiniai 

rodikliai 
Iliustracijos Požymiai 

1. Mokyklos 

vertybės  

1.1.1. Vaikų 

kultūra  

Vaikų kultūra yra svarbi mo-

kyklos kultūros dalis. Ben-

druomenės nariai pripažįsta 

vaikų kultūrą kaip vertybę, o 

vaikus kaip aktyvius savo 

aplinkos kūrėjus. Mokykloje 

vaikams sudaromos optima-

lios sąlygos atskleisti savo 

individualumą ir kūrybišku-

mą. 

Mokyklos vizija, misija ir 

tikslai nepakankamai re-

miasi vaikų kultūra, atsi-

spindi fragmentiškai. Tik 

dalis mokyklos bendruome-

nės narių suvokia ir pripa-

žįsta vaikų kultūrą kaip ver-

tybę. Mokykloje iš dalies 

sudarytos sąlygos vaikų kū-

rybiškumui ir individualu-

mui plėtotis.  

Kiek vaikų kultūra atsispindi mo-

kyklos vizijoje, misijoje, tiksluose 

bei praktinėje veikloje? Ar/kaip 

bendruomenės nariai suvokia, pri-

pažįsta ir vertina vaikų kultūrą? 

Kaip sudaromos sąlygos vaikų savi-

raiškai ir kūrybiškumui plėtotis? Ar 

renkamos, kaupiamos ir eksponuo-

jamos vaikų kultūros apraiškos? 

Kaip/ kokiu tikslu jos panaudoja-

mos? 

 

Kiekvienà pagalbiná rodiklá ávertiname keturiais lygiais:
4 – labai gerai – vyrauja pasiekimai;
3 – gerai – pasiekimø daugiau negu trûkumø;
2 – patenkinamai – yra rimtø trûkumø;
1 – nepatenkinamai – vyrauja trûkumai.

Mokyklos vidaus auditas yra nuolatinis nenutrûkstamas
procesas, kurá sudaro dvi dalys:

• visos mokyklos veiklos ávertinimas, arba „platusis“ auditas;
• pasirinktos vertinimo srities analizë.

„PLAÈIOJO“ AUDITO VYKDYMAS

Atlikdama „platøjá“ audità mokykla analizuoja visas ðe-
ðias mokyklos veiklos sritis, ávertindama kiekvienà veiklos ro-
diklá bei pagalbiná rodiklá pagal keturiø lygiø skalæ. Ðiame
etape nereikia ypatingo pasirengimo ar detalios veiklos ro-
dikliø analizës. Atlikdami „platøjá“ audità mokytojai remia-
si savo patirtimi bei nuomone.

„Platusis“ auditas suteikia pradinës informacijos apie mo-
kyklos situacijà, padeda nustatyti laimëjimus bei tas sritis,
kurias reikia tobulinti. Já atlikdamos mokyklos naudojasi

„Plaèiojo“ audito atlikimo forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2005-07-22
ásakymu Nr. ISAK-1557 (þr. 31 psl.)

PASIRINKTOS SRITIES ANALIZAVIMAS

Apþvelgus mokyklos situacijà, iðsiaiðkinus teigiamus ypa-
tumus ir problemiðkas sritis, galima eiti gilyn pasirinkus tam
tikrà vertinimo sritá. Kiekviena mokykla pati apsisprendþia,
kurià sritá pasirinks detaliau analizuoti. Paprastai pasirenka-
ma ta sritis, kuri yra aktuali mokyklai arba susijusi su per-
mainomis nacionalinio ar regioninio lygmens ðvietimo poli-
tikoje. Svarbu pasirinkti ne per daug.

Pradedantiesiems geriausia pradëti nuo vieno rodiklio ar
net vieno pagalbinio rodiklio ir eiti á plotá tik tada, kai ágyja-
ma daugiau patirties. Apskritai pirmà kartà atliekant audità
rekomenduotina pasirinkti tà sritá, kuri mokyklos bendruo-
menës buvo ávertinta geriausiai, nes tai bus patirtis, turinti
padëti mokytojams ágyti pasitikëjimo savimi, gausinti verti-
nimo þinias ir ágûdþius. Labai maþos (1–4 grupiø) ar
finansiðkai nesavarankiðkos ikimokyklinio ugdymo mokyk-
los turëtø rinktis tik tas sritis arba rodiklius, kurie yra paste-
bimi mokyklos gyvenime ir realiai pamatuojami.

Analizuojant pasirinktàjà sritá, iðstudijuojami veiklos rodikliai,
pagalbiniai rodikliai bei jø iliustracijos, kurios knygoje yra pateikia-
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mos 2 bei 4 lygiu. Iliustracijos – tai pagalbinio rodiklio platesnis
apraðymas, pagal kurá mokykla gali palyginti savo rezultatus ir juos
ásivertinti. Jø teiginius galima paversti klausimais ir juos panaudoti
sudarant klausimynus ar imant interviu. Mokyklos gali susikurti ir
savo iliustracijø, apraðanèiø realià mokyklos situacijà. Metodikoje
ðalia iliustracijø nurodomi ir poþymiai. Jais remdamosi mokyklos
turëtø atrasti savø poþymiø ar árodymø, atskleidþianèiø atitinka-
mø procesø vyksmà mokykloje. Iðanalizavusios iliustracijas bei po-
þymius, sukûrusios savas iliustracijas, mokyklos turëtø apgalvoti
pasirenkamus vertinimo ðaltinius bei metodus. Rekomenduojami

MOKYKLOS VIDAUS AUDITO METODIKOS
TAIKYMAS

kiekvienos srities vertinimo metodai bei ðaltiniai yra pateikiami
metodikoje. Pasirinktais metodais surinkusios reikiamus duome-
nis (pavyzdþiui, dokumentø analizë, stebëjimas, anketavimas), ið-
tyrusios pasirinktus vertinimo ðaltinius, mokyklos susirenka me-
dþiagà, padedanèià nuodugniai ávertinti pasirinktàjà sritá, iðanali-
zuoti mokyklos tos srities pasiekimus ir tobulintinus aspektus.

Atsiþvelgdami á mokyklø specifikà siûlome taikyti pa-
prastus duomenø rinkimo ir analizës bûdus, atitinkanèius
turimà mokytojø kompetencijà, padedanèius surinkti áro-
dymus apie vertinamà sritá.

Vertinimo sritys:  

Etosas. 
Vaiko ugdymas ir mokymasis. 
Vaiko ugdymo(si) pasiekimai. 
Parama ir pagalba vaikui ir šeimai.  
Ištekliai. 
Įstaigos valdymas. 

Šios vertinimo sritys atskleidžia pagrindinius mokyklos veiklos 
aspektus. 
 
 
 
    

Veiklos rodikliai 

 
Kiekviena vertinimo sritis yra suskirstyta į veiklos rodiklius, o  
jie – į keletą pagalbinių rodiklių. 

Lygiai: 

4 – labai gerai – vyrauja pasiekimai. 
3 – gerai – pasiekimų daugiau negu trūkumų. 
2 – patenkinamai – yra rimtų trūkumų. 
1– nepatenkinamai – vyrauja trūkumai. 

Mokyklos veikla pagal pagalbinius rodiklius yra vertinama ketu-
riais lygiais. 
3 lygis nustatomas tuo atveju, kai yra žemiau nei 4 lygis, tačiau 
aukščiau nei 2 lygis; 1 – kai yra žemiau nei 2 lygis. 

Iliustracijos  Kiekvienam pagalbiniam rodikliui yra pateikiamos 2 ir 4 lygio 
iliustracijos. Mokykla gali susilyginti su joje aprašyta situacija ar-
ba iliustracijas panaudoti kurdama klausimus interviu arba klausi-
mynams.  

Veiklos požymiai Metodikoje nurodomi kiekvieno pagalbinio rodiklio požymiai. Į 
juos orientuodamasi mokykla surenka savus požymius ar įrody-
mus, atspindinčius jos konkrečią veiklą pasirinktoje vertinimo sri-
tyje. 

Vertinimo šaltiniai ir metodai Metodikoje nurodomi rekomenduojami vertinimo šaltiniai bei me-
todai kiekvienai vertinimo sričiai. Šaltiniai nusako, kur, kokiuose 
dokumentuose bei procesuose rasime informacijos ir įrodymų ver-
tinant pasirinktą sritį. Mokykla pasirenka metodus, jai labiausiai 
priimtinus vertinant pasirinktąją sritį. 

 Ðiame leidinyje taip pat nurodoma nemaþai informaci-
jos apie duomenø rinkimo bûdus ir metodus, pateikiama
klausimynø, stebëjimo rezultatø fiksavimo pavyzdþiø, kurie

galëtø padëti mokykloms kurti vertinimo instrumentus, la-
biausiai atspindinèius konkreèios mokyklos situacijà.
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2. REKOMENDACIJOS IKIMOKYKLINIO UG-
DYMO MOKYKLOS VIDAUS AUDITUI ATLIKTI

Ikimokyklinio ugdymo mokykla turi tik jai bûdingø sa-
vitumø, kartu ji priklauso vientisai ðvietimo sistemai ir pasi-
þymi bendromis visoms mokykloms bûdingomis savybëmis.
Todël ikimokyklinio ugdymo mokyklai, kaip ir bendrojo la-
vinimo mokyklai, gali bûti taikomi bendri audito atlikimo
procedûros.

Jau buvo minëta, kad Mokyklos vidaus audito proce-
sas susideda ið dviejø pagrindiniø daliø:

1. Visos mokyklos veiklos ávertinimo, arba „plaèiojo“ audito.
2. Pasirinktos vertinimo srities analizës.
Per vienus ugdomuosius metus vykdomas vidaus audito

procedûras sàlygiðkai galima suskirstyti á penkis etapus
(þr. 1 lentelæ):

1. Pasirengimas.
2. „Platusis“ auditas.
3. Pasirinktos srities (srièiø) analizë.
4. Atsiskaitymas ir informavimas.
5. Planavimas.
Kiekvienà etapà sudaro keli þingsniai. Pirmajame etape

mokyklos mokytojai ir kiti bendruomenës nariai susipaþásta
su audito metodika, mokosi sàvokø bei ágyvendinimo pro-
cedûrø. Mokyklos taryba priima sprendimà dël vidaus au-
dito vykdymo. Suburiama koordinavimo grupë, kuri prisii-
ma atsakomybæ uþ audito procesø ágyvendinimà, sudaro-
mas kalendorinis audito vykdymo planas. Mokymus tiks-
linga pradëti kovo mënesá, kad rudená liktø tik organizaci-
niai pirmojo etapo darbai.

Pasirengimo etapas yra labai svarbus, jam turi bûti skir-
ta pakankamai laiko, nes nuo kiekvieno mokytojo apsispren-
dimo, pasirengimo ir ásitraukimo á audito vykdymà priklau-
so viso proceso sëkmë. Ðis vidaus audito etapas galëtø vykti
rugsëjo–lapkrièio mënesiais. Pirmaisiais metais pasirengimui
reikëtø skirti daugiau laiko, kad audità atliekantys mokyk-
los bendruomenës nariai galëtø gauti pakankamai informa-
cijos, susipaþintø su kitø ikimokyklinio ugdymo mokyklø
patirtimi, mokytøsi atlikti audità.

Antrasis audito atlikimo etapas nereikalauja ypatingo
bendruomenës pasirengimo, jam neprireikia daug laiko. „Pla-
tusis“ auditas pagal 1-oje lentelëje rekomenduojamus þings-
nius turëtø bûti atliktas iki Naujøjø metø. Visos mokyklos
veiklos ávertinimas „plaèiu þvilgsniu“ leidþia iðsiaiðkinti stip-
riàsias ir problemiðkas sritis, kad vienà jø galëtume anali-
zuoti detaliai.

Pasirinktosios srities analizë – treèiasis etapas – daugiausia
laiko, didesnio visos mokyklos bendruomenës (mokytojø ir tëvø)
ásitraukimo reikalaujantis etapas. Kiekviena mokykla, analizuo-
dama pasirinktos ar keliø vertinimo srièiø veiklos rodiklius, pa-
galbinius rodiklius bei jø iliustracijas, turëtø visa tai „iðsiversti á
savo ástaigos“ kalbà – pasirengti savas iliustracijas, parinkti poþy-
mius bei vertinimo metodus. Ðio audito etapo apimtis laiko, dar-
bo sànaudø atþvilgiu priklausys nuo mokyklos specifikos (jos dy-
dþio, mokytojø uþimtumo, vykdomø programø ávairovës, teisi-
nio pavaldumo ir kt.) bei nuo mokytojø pasirengimo, t. y. turi-
mø þiniø ir gebëjimø. Ðiam etapui reikëtø skirti 3–4 mënesius.

Ketvirtajame etape parengiama ir pristatoma mokyklos
vidaus audito bei jo rezultatø ataskaita. Kiekviena mokykla
savarankiðkai nusprendþia, kaip tai atlikti. Keturi pirmieji
audito etapai padeda atsakyti á du pirmuosius audito klausi-
mus: „Kaip mums sekasi ir ið kur mes tai þinome?“ Á juos
atsakius galima pradëti planuoti veiklos pokyèius ir bandyti
atsakyti á klausimà: „Kà darysime toliau?“

Penktasis etapas skirtas planuoti – remiantis atlikto au-
dito rezultatais pagrástai galima pradëti rengti strateginá mo-
kyklos planà trejiems metams.

Strateginiam mokyklos planui parengti turëtø bûti sudary-
ta darbo grupë, kuri organizuotø visus planavimo darbus. Ren-
giant strateginá planà, svarbu visiems kartu aptarti ir suformu-
luoti mokyklos vizijà, iðsikelti tikslus, nusistatyti prioritetus,
suformuluoti uþdavinius ir nustatyti aiðkià ir konkreèià jø ágy-
vendinimo tvarkà. Á strateginio mokyklos plano rengimà turi
bûti átraukta kuo daugiau ástaigos bendruomenës nariø, su pa-
rengtu planu supaþindinama visa bendruomenë. Já tvirtina va-
dovas, aprobavus mokyklos tarybai ir steigëjui pritarus.

Pateikiame rekomenduojamà audito atlikimo schemà,
kuri turëtø padëti susiplanuoti audito vykdymo procesà.
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   1 lentelë

 Veikla Kas ir kaip tai daro? 

I etapas. Pasirengimas 

1 žingsnis Mokytojai  supažindinami su vidaus audito esminiais principais. Mokyklos vadovas    

2 žingsnis 

 

Priimamas mokyklos tarybos sprendimas dėl audito vykdymo. Mokyklos taryba  

3 žingsnis 

 

Sukuriama vidaus audito koordinavimo (VAK) grupė. Mažesnėje 

ikimokyklinio ugdymo mokykloje paskiriamas vidaus audito 

koordinatorius.  

Mokyklos vadovas  

4 žingsnis Sudaromas kalendorinis audito vykdymo planas. VAK grupė arba koordinatorius 

 

5 žingsnis 

Informuojama mokyklos ir vietos bendruomenė apie audito 

vykdymą 

VAK grupė arba koordinatorius, 

mokyklos vadovas  

II etapas. „Platusis“ auditas, visos mokyklos veiklos vertinimas 

1 žingsnis 

 

Mokytojai analizuoja vidaus audito metodiką, veiklos rodiklius, 

pagalbinius rodiklius, iliustracijas bei požymius. 

VAK grupė arba koordinatorius parengia „plačiajam“ auditui atlikti 

reikalingą medžiagą.  

VAK grupė arba koordinatorius 

 

2 žingsnis Atliekamas „platusis“ auditas, įvertinamos visos mokyklos veiklos 

sritys. 

VAK grupė arba koordinatorius,  

mokytojai 

3 žingsnis 

 

Apibendrinami „plačiojo“ audito rezultatai, pateikiamos išvados ir 

siūlymai  mokyklos bendruomenei. 

VAK grupė arba koordinatorius 

 

4 žingsnis Priimamas sprendimas dėl vertinimo srities pasirinkimo 

„giluminiam“ auditui atlikti. 

VAK grupė arba koordinatorius su 

mokytojais  

III etapas. Pasirinktos srities analizė 

1 žingsnis Sudaroma darbo grupė pasirinktos srities analizei atlikti. Mokyklos vadovas  

 

2 žingsnis Pasirinktos srities veiklos rodiklių, pagalbinių rodiklių, jų 

iliustracijų bei požymių analizavimas – „vertimas“ į savo kalbą.  

Darbo grupė  

 

 

3 žingsnis 

 

Vertinimo metodų ir šaltinių, procedūrų  numatymas. Darbo grupė  

4 žingsnis 

 

Pasirinktos srities analizės plano parengimas. Darbo grupė  

5 žingsnis Vertinimo instrumentų rengimas.  Darbo grupė  

6 žingsnis 

 

Duomenų rinkimas. Darbo grupė  

7 žingsnis Duomenų apibendrinimas. 

Rezultatų lyginimas su pateiktomis iliustracijomis. 

Pirminio varianto aptarimas. 

 

Darbo grupė  
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lentelës tæsinys

IV etapas. Atsiskaitymas ir informavimas  

1 žingsnis Ataskaitos rengimas. 

 

Mokyklos vadovo sudaryta darbo grupė 

2 žingsnis Ataskaitos pristatymas.  

 

Mokyklos vadovas 

V etapas. Planavimas  

1 žingsnis „Giluminio“ audito rezultatų analizė. 

Strateginio  mokyklos plano rengimo grupės sudarymas. 

Darbo grupė, 

mokyklos vadovas 

2 žingsnis Susitarimas dėl mokyklos vizijos bei tikslų. 

Prioritetų nustatymas. 

Mokyklos vadovas,  

strateginio plano rengimo grupė arba 

atsakingas asmuo 

3 žingsnis 

 

Strateginio mokyklos plano rengimas. Strateginio plano rengimo grupė 

arba atsakingas asmuo  

4 žingsnis Strateginio mokyklos plano pristatymas ir tvirtinimas. Mokyklos vadovas 

 Veikla Kas ir kaip tai daro? 

Mokyklos vidaus auditas – tæstinis procesas, reikalau-
jantis nuolatinio darbo, iðtekliø ir laiko. Todël pradëdama
ðá darbà mokykla turëtø gerai ávertinti savo iðteklius ir gali-
mybes: mokytojø skaièiø, uþimtumà, jø turimas kompeten-
cijas atlikti vidaus audità, mokyklos jau vykdomus ar numa-
tytus darbus, projektus ir kitas veiklas.

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos yra labai ávairios pa-
gal dydá, struktûrà, teisiná statusà, pavyzdþiui, mokykla-
darþelis, darþelis su prieðmokyklinio ugdymo grupëmis,
vienos ar keliø grupiø ástaiga, bendrojo lavinimo mokyk-
los filialas ar skyrius. Todël konkreèiu atveju vidaus audi-
tas bus atliekamas ðiek tiek kitaip, atsiþvelgiant á minëtus
ir daugelá kitø veiksniø, lemianèiø mokyklos specifiðku-
mà.

Mokyklos dydis – vienas ið svariø objektyviø veiksniø,
turinèiø átakos audito atlikimui, jo apimèiai ir procedûroms.
Didelëse savarankiðkose mokyklose jis bus atliekamas pana-
ðiai kaip rekomenduojama audito atlikimo schemoje, maþo-
se – daug maþesnës apimties, paprastesniais bûdais bei me-
todais. Teisinis mokyklos statusas (savarankiðka/ pavaldi ki-
tai mokyklai) gali nulemti ne tik audito apimtá ir jo vykdy-
mo procedûras, bet ir paèios audito metodikos taikymo ga-

limybes. Taip pat labai svarbu atsiþvelgti á mokytojø uþim-
tumà, jø darbo specifikà. Ikimokyklinio ugdymo mokyklose
visas pedagogø darbo laikas praktiðkai yra skiriamas darbui
su vaikais, todël jie turi labai maþai laiko bendram darbui su
kitais mokytojais, bendruomenës nariais. Labai maþose mo-
kyklose vidaus auditas tampa labiau panaðus á paties moky-
tojo savianalizæ arba pasirinktos srities ar net keliø rodikliø
analizæ.

Sàlygiðkai galima iðskirti keletà mokyklø grupiø, ku-
riose ikimokyklinio ugdymo vidaus audito metodika bus
taikoma ðiek tiek kitaip:

1. Maþa savarankiðka (1–4 grupiø) mokykla;
2. Maþa nesavarankiðka (kitos mokyklos skyrius ar

filialas);
3. Mokykla-darþelis.

Bandant vidaus audito metodikos projektà pastebëta, kad
tiek maþai, tiek didelei mokyklai prieð pradedant vykdyti
vidaus audità, tenka iðspræsti du pagrindinius klausimus: Kas
tai atliks? Kaip suplanuoti laikà, kuris bus skirtas vidaus
auditui atlikti? Kaip jau buvo minëta, mokytojø darbo spe-
cifika ikimokyklinio ugdymo mokyklose lemia tai, kad be-
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veik visas mokytojø darbo laikas yra skiriamas darbui su vai-
kais. Maþose mokyklose dirba nedaug mokytojø, todël þmo-
giðkøjø iðtekliø ir laiko klausimas ðiuo atveju tampa ypaè
aktualus.

Siûlome du bûdus, kaip spræsti laiko ir þmoniø iðtek-
liø problemà.

• Sudaryti koordinavimo ir darbo grupæ(es), á jà(as)
átraukiant þmones, kuriuos galima iðlaisvinti nuo ki-
tø mokyklos darbø (projektø, ðvenèiø organizavimo
ir pan.).

• Tikslinga, kad maþoje mokykloje sudaryta darbo gru-
pë atliktø daugumà vidaus audito darbø, kiti moky-
tojai ir bendruomenës nariai á ðá procesà bûtø átrauk-
ti minimaliai (tik kaip patarëjai, respondentai ar ver-
tintojai ir pan.).

Maþose ir/ar nesavarankiðkose mokyklose, mokykloje-
darþelyje iðkyla mokyklos veiklos srièiø, rodikliø vertinimo
klausimas. Dël mokyklos specifikos (dydþio, teisinio paval-
dumo, struktûros) jø veikloje atsispindi ne visos sritys ir ro-
dikliai. Tokiais atvejais gali bûti vertinamos tik tos sritys, ku-
rios yra pastebimos ir realiai pamatuojamos. Pavyzdþiui, labai
maþai ir/ar nesavarankiðkai mokyklai gali bûti neaktualios mo-
kyklos valdymo, iðtekliø sritys. Todël mokykla, atlikdama tiek
„platøjá“, tiek „giluminá“ audità, gali koncentruotis tik ties
tomis sritims ar net rodikliais, kurie yra praktiðkai pamatuo-
jami, kuriø ávertinimas duos mokyklai realià naudà.

Mokykla-darþelis taiko bendrojo lavinimo mokyklos vi-
daus audito metodikà. Taèiau kai kurioms mokyklos veiklos
sritims (ugdymosi turiniui, vaikø ugdymosi pasiekimams,
pagalbà vaikui ir ðeimai) ávertinti tikslinga taikyti abi meto-
dikas. Formaliojo pradinio ugdymo programø ágyvendini-
mas vertinamas pagal bendrojo lavinimo, o neformaliojo (iki-
mokyklinio ir prieðmokyklinio) – pagal ikimokyklinio ug-
dymo mokyklos vidaus audito metodikà.
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3. DUOMENØ RINKIMO METODAI

Ávadas

Ásivertinimas ikimokyklinio ugdymo mokyklose siejamas
su mokytojø surinkta, susisteminta ir iðanalizuota informa-
cija apie vaikø ugdymà ir ugdymàsi, ugdymosi pasiekimus,
pagalbà ir paramà vaikui ir ðeimai, ástaigos etosà ir kt. Svar-
bu, kad visa surinkta ir ávertinta informacija tikslingai bûtø
panaudota mokyklos veiklai tobulinti.

Duomenø apie mokyklos veiklà rinkimas ir analizë yra
vienas ið mokyklos audito atlikimo procedûrø, kuriø sëkmë
priklauso nuo mokytojø gebëjimø rinkti ir analizuoti duo-
menis apie mokykloje vykstanèius procesus. Ðiame skyriu-
je aptariami daþniausiai mokyklose taikomi duomenø rin-
kimo metodai, procedûros bei duomenø apibendrinimo ir
analizës bûdai.

Norime atkreipti dëmesá á tai, kad nëra universalaus
recepto, kuriame bûtø nurodyta, kuris metodas tinka vie-
nam ar kitam mokyklos veiklos rodikliui ávertinti. Pasi-
rinkta ir taikoma ikimokyklinio ugdymo mokyklø vidaus
audito metodika sàlygoja ganëtinai skirtingø duomenø rin-
kimo metodø taikymà. Praktinis patarimas: ðio sudëtin-
go darbo pradþioje vertëtø sutelkti jëgas ir dëmesá á tuos
metodus, kuriems taikyti turite pakankamai þiniø ir prie-
moniø. Vienas ið tokiø metodø, plaèiai taikomas pasauli-
nëje ikimokykliniø ugdymo ástaigø praktikoje, yra stebë-
jimas.

Siekiant gauti patikimà, objektyvià informacijà, kuria re-
miantis bûtø daromos iðvados apie situacijà mokykloje, pa-
tartina pedagoginá tyrimà atlikti tam tikrais etapais (þr. 6
lent.). Labai svarbu prieð pradedant analizuoti rûpimus klau-
simus rinkti apie juos duomenis, aiðkiai apsibrëþti tyrinëji-
mo kryptá, t. y. tyrinëjimo objektà, problemà ir iðsikelti tiks-
lus. Tai padës audito vykdymo komandai susitelkti ties ana-
lizuojamais klausimais, pasirinkti tinkamus informacijos rin-
kimo ir duomenø analizës bûdus bei padës iðvengti netiks-
lingø ir nerezultatyviø veiksmø.

MOKYKLOSE NAUDOJAMI DUOMENØ RINKI-
MO METODAI

Tiek sociologiniuose, tiek ðvietimo tyrimuose yra tai-
komi dviejø tipø duomenø rinkimo metodai – kiekybiniai
ir kokybiniai. Kokybinis metodas taikomas siekiant su-
rinkti nestruktûrintà, daþnai natûralioje aplinkoje esanèià
informacijà. Pagal ðá metodà surinkta informacija apiben-
drinama remiantis loginiu, interpretaciniu gautø duome-
nø paaiðkinimu. Mokykloje daþniausiai naudojami meto-
dai yra interviu, stebëjimas, focus grupë. Kiekybinio me-
todo paskirtis – surinkti kiekybinæ kuo objektyvesnæ in-
formacijà apie tyrinëjamà mokyklos veiklos aspektà. Pagal
ðá metodà surinktiems duomenims tvarkyti ir apibendrinti
taikomi matematinës statistinës analizës bûdai. Dël gana
paprastø duomenø rinkimo ir apdorojimo bûdø ir proce-
dûrø ðie metodai (ypaè anketinës apklausos) mokyklose tai-
komi bene daþniausiai. Taèiau verta nepamirðti, kad per-
nelyg daþnai ir neapgalvotai taikant anketines apklausas,
galime ne tik sumenkinti ðio metodo reikðmæ, bet ir nepa-
siekti pageidaujamo rezultato.

Pasirenkant duomenø rinkimo metodus bûtina ávertin-
ti, kokios rûðies (kiekybinë ar/ir kokybinë) informacija la-
biausiai padës atsakyti á rûpimus klausimus apie esamà situ-
acijà mokykloje.

KLAUSIMAS

Pradedant kalbëti apie duomenø rinkimo metodus, tiks-
linga aptarti pagrindinius klausimo aspektus. Klausimas yra
savotiðkas indikatorius, kurio tikslas – nuodugniau paþinti
tiriamàjá reiðkiná, gauti detalesnës informacijos apie elgesio
pobûdá ir pan. Daþniau ar reèiau klausimai taikomi beveik
visuose pagrindiniuose duomenø rinkimo metoduose, pa-
vyzdþiui, anketinëse apklausose, interviu metode, fokus gru-
piø metu, stebëjimuose ir kt. Todël dabar aptarsime esmi-
nius klausimo aspektus.

Klausimo turinys
Klausimo turiniui reikðmingi keli aspektai:
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• Ar klausimas yra bûtinas? Reikia atkreipti dëmesá, ar:
klausimas susijæs su bendru tyrimo tikslu?
numatomas atsakymas nëra gaunamas kitais, jau iðkel-

tais klausimais?
klausimas suformuluotas taip, kad bûtø gaunamas deta-

lus atsakymas.
• Ar vietoj vieno klausimo yra reikalingi keli?
Keli klausimai vietoj vieno uþduodami tada, kai numa-

tomas atsakymas gali turëti daugiau alternatyvø. Todël ið-
skaidþius vienà klausimà á kelis, gaunama tikslesnë ir iðsa-
mesnë informacija.

Klausimo tipai
Klausimai nebûtinai turi bûti klausiamøjø sakiniø for-

mos. Kartais tai gali bûti teiginiai, iðreiðkiantys nuostatas,
vertybes, normas ir pan., su kuriomis respondentas gali su-
tikti arba nesutikti.

Kausimai gali bûti atviri, uþdari, pusiau uþdari.

Atviri klausimai leidþia respondentui laisvai atsakyti ir
iðreikðti bet kokià mintá, kuri, jo nuomone, yra tinkama klau-
simui. Nelygu koks klausimo pobûdis ir respondento susi-
domëjimas, atsakymai gali bûti nevienodos apimties ir iðsa-
mumo. Pavyzdþiui: Kokiais bûdais siekiate átraukti tëvus á sa-
vivaldà mokykloje?

Á uþdarà klausimà pateikiami keli atsakymo variantai.
Uþdaro klausimo pavyzdys pedagogams:

Ar, Jûsø manymu, reikia tëvus átraukti á mokyklos bendruo-
menës gyvenimà?

1. Taip.
2. Ne.
3. Neþinau.
Gali bûti klausimø, kuriems pateikiama nuo 3 iki 10

alternatyviø atsakymø.

Praktiniai patarimai
Kaip vertinsime respondentus, kurie neþino atsakymo

arba neturi nuomonës tam tikru klausimu?

Praktikø nuomonës skiriasi, ar reikia átraukti neutralø at-
sakymà. Kai kurie praktikai teigia, kad kiekvienas responden-
tas turi tam tikrà nuomonæ apie bet kurá objektà. Taèiau,
norint gauti kuo tikslesná atsakymà ið tø respondentø, kurie
ið tiesø neþino atsakymo, lyginëse (porinëse) vertinimo skalë-
se naudojama papildoma alternatyva, nelyginëse (neporinëse)
skalëse neutrali pozicija yra centrinë kategorija.

Kaip detaliai turime apibrëþti atsakymø variantus (ska-
lës padalas)?

Sprendimai, susijæ su atsakymø variantø apraðymais, ap-
ima du aspektus:

• Naudoti skaièius ar þodinius apraðymus? Atsakymai,
iðreikðti skaièiais, didina tyrimo rezultatø reikðmin-
gumà. Pavyzdþiui, kas nors gali bûti ásitikinæs, kad
skirtumas nuo „1“ iki „2“ ir nuo „3“ iki „4“ yra ma-
þesnis nei atstumas nuo „ðiek tiek“ iki „vidutiniðkai“ ir
nuo „vidutiniðkai“ iki „labai“.

• Naudoti visø skalës padalø apraðymus ar tik kraðtuti-
niø? Visø skalës padalø apraðymas gali padëti respon-
dentams priimti sprendimà ir pasirinkti atsakymà,
bet ðis apraðymas negarantuos vienodo atstumo su-
vokimo.

Taigi skaièiai be paaiðkinimø didina duomenø reikðmin-
gumà, tikslumà, o þodiniai apraðymai gali padëti respon-
dentui tik tuo atveju, jei jie bus aiðkûs ir nedviprasmiai. Op-
timalus variantas bûtø apraðyti tik kraðtutines kategorijas.

Ar skalë turi bûti subalansuota ar nesubalansuota?
Subalansuotoje skalëje teigiamø ir neigiamø atsakymø

alternatyvø skaièius yra vienodas. Nesubalansuotoje skalëje
vienø  alternatyvø gali bûti daugiau. Kokià skalæ – subalan-
suotà ar nesubalansuotà – pasirinkti, priklauso nuo tikimy-
bës, ar bendra nuomonë apie klausiamà objektà bus palan-
kesnë ar nepalankesnë.

Kiek alternatyvø turi turëti skalë?
Teoriðkai kuo didesnis skalës balø skaièius, tuo didesnis

skalës tikslumas. Taèiau nëra tikëtina, kad dauguma respon-
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dentø galëtø reikðmingai skirti 15 kategorijø, tarp kuriø at-
siranda tokios alternatyvos, kaip „labai labai patenkintas“ ir
„ekstremaliai patenkintas“. Kai kuriuose tyrimuose skalë gali
turëti tik dvi kategorijas: „palankiai vertina“ ir „nepalankiai
vertina“. Praktiðkai paprastai naudojama 5, 7 arba 10 balø
vertinimo sistema.

Á pusiau uþdarus klausimus pateikiamas tam tikras skai-
èius atsakymo variantø bei paliekama eilutë, kurioje galima
áraðyti savo atsakymo variantà tuo atveju, jei në vienas ið pa-
teiktøjø respondentui netinka.

Pavyzdþiui:
Kaip apibûdintumëte mokytojø bendruomenës santykius? (ga-

limi keli atsakymo variantai)
1. Mokytojai bendradarbiauja tarpusavyje, dalijasi idëjo-

mis, pasiûlymais ir palaiko glaudþius tarpasmeninius santykius.
2. Mokytojai kartu atlieka ávairius projektus, skirtus mo-

kyklai keisti.
3. Mokytojø bendruomenë yra susiskaidþiusi á atskiras, maþas

grupeles.
4. Mokytojai tarp savæs maþai bendradarbiauja.
5. Mokytojø bendruomenëje vyrauja átempti santykiai.
6. Kita (áraðykite)

Kitas dalykas, kurio nereikëtø pamirðti, yra atsakymo
padëties klaidos. Atsiþvelgdamas á klausimo pobûdá ir alter-
natyvius jo atsakymus respondentas gali bûti linkæs pasi-
rinkti pirmà, paskutinæ ar centrinæ pateiktà alternatyvà.
Uþduodami tà patá klausimà, taèiau skirtingai iðdëstydami
alternatyvas, galime gauti skirtingus rezultatus. Padëties klai-
dø galimybës gali bûti sumaþintos kai kuriuose klausimy-
nuose pateikiant vienà alternatyvø sekà, o kituose – prieðin-
gà. Kai kuriose situacijose, kai nëra svarbu, kad alternatyvos
eitø didëjimo ar maþëjimo tvarka, jos gali bûti iðdëstomos
atsitiktine tvarka. Taip pat galima pirmàja alternatyva pasi-
rinkti maþiau reikðmingà atsakymà.

Þodþiø parinkimas
Sudarant klausimà reikia tinkamai parinkti þodþius. Prie-

ðingu atveju respondentas gali neatsakyti á klausimà, net jei

sutiko bendradarbiauti atliekant tyrimà, arba tyèia atsakyti á
klausimà netiksliai ar dël nesupratimo. Dël neatsakytø klau-
simø gali kilti problemø analizuojant duomenis bei atsirasti
vertinimo klaidø, nes uþraðytas ar gautas netikslus atsakymas
ið tikro neatspindi respondento atsakymo.

„Jautrûs“ klausimai
Klausimai, susijæ su respondentø amþiumi, pajamomis

ar socialine padëtimi (pavyzdþiui, bedarbio), areðtais bei ki-
tomis jautriomis temomis, yra specifiniai ir atsakymai á juos
kartais bûna klaidingi. Á ðiuos klausimus respondentai daþ-
nai linkæ neatsakinëti. Todël formuluoti tokius klausimus
reikia labai subtiliai, vartojant posakius: „Kai kurie þmonës
mano“, „Kai kurie elgiasi taip ir anaip. Kà Jûs apie tai mano-
te?”. Reikia vengti klausimø, kurie galëtø áþeisti kieno nors
rasinius, tautinius, religinius ir kt. jausmus. Atsakymai á ðiuos
klausimus daþnai priklauso nuo klausimo formulavimo, ga-
limø atsakymø ir net aplinkybiø, kuriomis klausimas uþ-
duodamas. Paminëtina, kad tokie klausimai daþniausiai pa-
teikiami klausimyno pabaigoje.

Praktiniai patarimai, kaip formuluoti klausimus
• Vartoti paprastus ir suprantamus þodþius. Respon-

dentai turi gebëti kompetentingai atsakyti á klausi-
mà. Pirmiausia tai pasakytina apie klausimus, á ku-
riuos atsakant reikia kà nors prisiminti. Turime pa-
svarstyti, ar respondentas sugebës tai prisiminti, prie-
ðingu atveju informacija bus netiksli. Taip pat klau-
simai turi atitikti respondento patirtá ir jo þiniø apie
klausiamà dalykà lygá. Jeigu klausimai pateikiami të-
vams, patartina vartoti jiems suprantamus þodþius,
vengti tik ðvietimo sistemoje vartojamø specifiniø ter-
minø, kurie gali bûti skirtingai traktuojami ar visai
nesuprasti.

• Vengti dviprasmiðkø þodþiø. Þodþiai turi bûti ne
tik paprasti, bet ir nedviprasmiðki. Dviprasmiðki þo-
dþiai yra ðie: „retai“, „daþnai“, „kartais“, jeigu jie ne-
apibrëþiami. Ðiuo atveju geriau vartoti „kiekvienà die-
nà“, „kartà per savaitæ“ ir pan.
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• Vengti „uþvedanèiø“ ar „kryptingø“ þodþiø. Tai to-
kie þodþiai, kurie pastûmëja respondentà á tam tikrà
atsakymà. Pavyzdþiui: Ar bendradarbiavimas su tëvais
padeda spræsti vaikø ugdymo problemas? Gana akivaiz-
du, kad apie 95 proc. respondentø atsakys teigiamai.
Klausimas bûtø tikslesnis, jei klaustume: Kokie ben-
dradarbiavimo su tëvais bûdai yra veiksmingiausi?

• Vengti apibendrinimø ir ávertinimø. Klausimai tu-
rëtø bûti ne bendriniai, o specifiniai.

• Vengti dvigubø klausimø. Tai tokie klausimai, á ku-
riuos atsakyti reikia dviem atsakymais, ir tai kelia ne-
patogumø respondentui. Pavyzdþiui: Ar teko apginti
mokyklos reikalus? Kada? Arba: Kaip daþnai vyksta mo-
kyklos tarybos susirinkimai, ar jie yra reguliarûs ir siste-
mingi? Jø galime iðvengti, vienà klausimà iðskaidæ á
du skirtingus klausimus.

• Klausimai ir atsakymai turi bûti aiðkiai suformu-
luoti. Jei klausimai ir atsakymai respondentui bus ne-
aiðkûs, respondentai gali atsisakyti atsakyti á klausi-
mus arba gauta informacija gali bûti iðkreipta.

• Klausimai turi bûti pateikiami reikiamam adresa-
tui, t. y. þmogui, kuris turi informacijos ir gali atsa-
kyti á tà klausimà. Pavyzdþiui, ðis klausimas buvo ad-

resuojamas mokytojams: Ar nori mokyklos vadovas bûti
ávertintas? Bûtø tikslinga to klausti mokyklos vadovo.

• Reikia vengti atsakymø supaprastinimo pateikiant
tik dichotominius atsakymus, pavyzdþiui: pritariu
ar nepritariu. Daþniausiai iðplëtus atsakymo alterna-
tyvas galima gauti tikslesná atsakymà á pateiktà klau-
simà.

• Pateikti klausimai turi bûti skirti tik tam tikrai te-
mai ar konkreèiai problemai iðsiaiðkinti. Reikia ne-
pamirðti, kad þmonës yra linkæ atsakyti net á tuos klau-
simus, á kuriuos neþino tikslaus atsakymo.

• Klausimai ir atsakymø variantai turi bûti kuo trum-
pesni. Tuomet respondentams yra lengviau atsakinë-
ti. Trumpi atsakymai pasirenkami daþniau nei ilgi.
Todël vieno klausimo atsakymai turëtø bûti pana-
ðaus ilgio.

• Reikia vengti neigiamø atsakymo variantø. Tokie
atsakymo variantai pasirenkami reèiau nei teigiami.

• Patartina keisti klausimø tipà ar atsakymø alter-
natyvas, nes kelis kartus pasirinkus vienodus atsaky-
mus, gali imti veikti inercijos efektas ir responden-
tas rinksis tik atsakymus taip arba tik ne.

Mokomieji pavyzdþiai
Klaidingas pavyzdys

1 Ar patariate auklėtinių tėvams kreiptis į psichologines 

tarnybas? 

Dažnai Retai Niekada 

2 Ar psichologų konsultacijos padeda išspręsti 

problemas?  

Labai padeda Mažai padeda Tik pablogina 

situaciją 

3 Ar Jūs pati (pats) bendraujate su psichologais? Dažnai Retai Niekada 

4 Ar yra (buvo) auklėtinių, kurie ugdėsi  specialiosiose 

ugdymo įstaigose? 

Taip (parašyti skaičių) Ne Nežinau 

 

1 lentelë

Ðiuo atveju (þr. 2 lentelæ) yra tikslingiau visus klausimus
pateikti atskirai, t. y. ne vienoje lentelëje, nes jø atsakymai
yra nevienodi ir klaidins respondentus.
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Teisingas pavyzdys

Kokios Jums bûtø priimtinos profesinio tobulinimosi
savoje mokykloje formos?

(paþymëkite kiekvienà teiginá atskirai)

Profesinio tobulinimo savoje mokykloje formos Man priimtina  Nepriimtina  Nežinau tokios 

formos 

1) Profesinio tobulinimosi dienos    

2) Seminarai, skirti profesinei kvalifikacijai kelti visiems mokyklos pe-

dagogams 

   

3) Stebėjimai poromis su „kritiškai nusiteikusiu draugu“, padedantys su-

formuluoti tinkamus klausimus darbuotojų diskusijoms 

   

4) Darbuotojų susirinkimai    

5) Tobulinimasis savarankiškai susikūrusiose grupėse    

6) Bendras su kolegomis projektų planavimas    

7) Darbas su kolegomis arba mokymasis komandomis    

8) Bendras darbas su vaikais    

9) Tobulinimasis, remiantis informacija, surinkta mokykloje (pavyz-

džiui, klausimynais) 

   

10) Tobulinimasis remiantis stebėjimu, kaip dirba vaikai    

11) Asmeninis savarankiškas tobulinimasis    

12) Kita (įrašykite) ____________________________    

 

STEBËJIMAS

Stebëjimas – bûdas kokybinei informacijai rinkti. Ðiek
tiek reèiau, taèiau kiekybinë informacija taip pat gali bûti
gaunama stebëjimo bûdu. Akivaizdu, kad ðio metodo esmë
jau yra uþkoduota paèiame þodyje „stebëjimas“. Pedagogi-
nis stebëjimas reiðkia tam tikro mokyklos bendruomenës na-
riø elgesio ar proceso fiksavimà. Ðá metodà taiko þmogus,
kasdieniame gyvenime bandydamas suprasti, kas vyksta ap-
link já. Sociologinis, pedagoginis stebëjimas yra toks pat kas-
dienis individø elgesio stebëjimas, kuriam bûdingas susi-
kurtas áprasminimas. Stebëjimas paprastai taikomas tuomet,
kai tiriamas reiðkinys ar problema yra kompleksinë ir sie-
kiant jà iðspræsti reikia iðsamaus tyrimo bei aiðkinimø. Kal-
bant apie stebëjimà mokykloje, suprantama, kad ðis meto-
das negali bûti taikomas dirbtiniems dalykams, kaip, pavyz-

dþiui, vagystei mokykloje, atgaminti. Daþniausiai stebëji-
mas taikomas sunkiau fiksuojamiems dalykams, pavyzdþiui,
vaikø emocijø kaitai, kasdieniams procesams mokykloje: vaikø
elgesiui ugdymo procese, uþduoèiø atlikimui, mokytojø veik-
lai ir elgesiui, ugdymo metodams ir kt., tirti.

Stebëjimas gali bûti ávairiø formø:
• iðtisinis stebëjimas, kai tyrëjas gyvena ir veikia su tiria-

ma grupe, prisiima nario funkcijà. Tiriamieji neþino,
kad yra stebimi (pavyzdþiui, mokytojas savo grupëje);

• dalinis stebëjimas, kai tiriamieji þino, kad yra stebi-
mi. Taèiau tyrëjas ásitraukia á grupæ;

• stebëjimas, nevisiðkai prisijungus prie grupës;
• stebëjimas ið ðalies, kai tyrëjas yra paðalinis stebëto-

jas, nedalyvaujantis paèiame reiðkinyje, kurá stebi.
Daþniausiai toks stebëjimas yra pagalbinis ar papil-

2 lentelë
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domas tyrimas ðalia kitø metodø (pavyzdþiui, „gilu-
minio“ interviu).

Iðsamiausia ir turtingiausia informacija yra gaunama ak-
tyviai dalyvaujant stebëjime. Taèiau neturi bûti pamirðtamos
etinës normos, bûtina stengtis iðlaikyti  objektyvø poþiûrá.

Atranka: stebëjimuose paprastai taikoma tikslinë atran-
ka, t. y. pagal tiriamà problemà ar temà pasirinkta stebëti
individø grupë.

Pagrindinës gero stebëjimo taisyklës mokykloje:
• stebëti visà ávyká, incidentà ar situacijà, vadinamà „po-

elgio srautu“, t.y. nuo pradþios iki pabaigos;
• nusibrëþti aiðkius tikslus, ribas ir stebëjimo kontû-

rus;
• stebëjimo rezultatus uþraðyti tiksliai ir aiðkiai tam tik-

rame sàsiuvinyje;
• pasistengti bûti objektyviu stebëtoju.

Duomenø fiksavimas
Paprastai atlikdamas stebëjimà tyrëjas pasiþymi visà reikð-

mingà informacijà. Jeigu neámanoma pildyti uþraðø stebint,
reikia tai atlikti kuo greièiau po stebëjimo, kad kuo maþiau
informacijos uþsimirðtø.

Vienas ið mokytojo tradicinio stebëjimo bûdø yra toks,
kai perpus padalytame sàsiuvinyje pirmoje dalyje raðoma,
kas yra stebima, o antroje – jausmai, komentarai, nuo-
jautos ir átarimai. Taip pat gali bûti taikoma kartografija
ir stebëjimas. Taip fiksuojama, kaip kiekvienas pokytis ska-
tina naujà pokytá ir ugdymo planuose, ir fizinëje grupës
struktûroje. Stebëjimui taip pat bûdingos vertinimo skalës,
skirtos þmogaus elgesiui ir veiklai vertinti. Ðiuo atveju tyrë-
jas pateikia vertinti objektà, þmogø ar idëjà ir pasiûlo tam
tikrà vertinimo skalæ, pavyzdþiui, klausimas mokytojui:

Naujo metodo X tikslas yra:

Visiškai neaiškus   1    2    3    4     5   Visiškai aiškus

Dar vienas stebëjimo metodas yra vaizdo áraðai. Foto-
grafijos ir vaizdo áraðai yra puikus bûdas registruoti duome-
nis tose situacijose, kuriose praktikai tyrëjai atlieka dalyvau-
janèio stebëtojo vaidmená.

Kaip jau buvo minëta, nëra grieþtø nuorodø, kaip atlikti
duomenø, gautø taikant kokybinius metodus, analizæ. To-
dël galimus ávairius analizës variantus galima tik pabandyti
pateikti kaip bendras rekomendacijas. Analizë, kaip ir tyri-
mo tikslas, priklauso nuo tiriamos problemos.

Gana daþnai stebëjimas derinamas kartu su kitais meto-
dais, pavyzdþiui, ávairiomis apklausos rûðimis. Taip pat tin-
ka tada, kai reikia patikrinti kitais tyrimo metodais gautø
duomenø informatyvumà.

Stebëjimo ir kitø kokybiniø tyrimø duomenø analizës
rekomendacijos

Stebëjime, kaip ir kituose kokybiniuose tyrimuose, nëra
grieþtø taisykliø, kaip atlikti duomenø analizæ. Tuo ði anali-
zë yra vertinga. Gali bûti atliekama net analizës analizë. Ste-
bëjimo analizës bûdai gali bûti tokie:

• Chronologinis apraðymas. Apraðoma visa, kas buvo
chronologiðkai stebima ilgà laikotarpá. Pateikiama lo-
ginë pasakojimo seka nuo pradþios iki pabaigos.

• Esminiø ávykiø iðryðkinimas. Pateikiami esminiai ir
reikðmingi ávykiai, kurie nebûtinai turi sutapti laiko
poþiûriu.

• Ávairiø aplinkybiø vaizdavimas. Apraðoma ávairovë:
aplinkybës, aspektai ir kt. Per ávairovæ einama prie
to, kas svarbiausia.

• Proceso iðryðkinimas, t. y. bendravimo tarp mokyk-
los bendruomenës nariø, atskirø mokyklos bendruo-
menës nariø socializacijos, sprendimø priëmimo ir
kt.

• Individø iðryðkinimas, t. y. vaikø, mokytojø, mo-
kyklos administracijos, vaikø tëvø.

• Problemø iðryðkinimas. Apraðomos problemos, ið-
ryðkëjusios stebint situacijà.
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Mokomieji pavyzdþiai
Stebëjimo kintamieji (arba kà mes stebime?):
• supratimas (pedagogo teiginiai, kurie parodo, kad jis

supranta ir þino vaikø jausmus);
• padràsinimai (pagyrimas, paskatinimai ir kt., kurie

iðreiðkiami reaguojant á vaikø komentarus, klausimus,
atsakymus ir kt.);

• gráþtamasis ryðys (greitas pedagogo reagavimas á vai-

ko atsakymà, nusakantis pedagogo pritarimà ar ne-
pritarimà);

• klausimai ir atsakymai (pedagogo uþduoti klausimai,
pakomentuoti atsakymai);

• þaidimai (pedagogas taiko ávairius þaidimus ávairios
veiklos metu);

• kita.

Stebėjimo tikslas  

Stebėjimo objektas (vaikai, kt.)  

Grupė  

Vaikų skaičius  

Vaikų amžius  

Stebėjimo data ir terminas  

Stebėjimo kriterijai  

Stebėjimo užrašai  

Stebėjimo rezultatai 

 

Pastabos/komentarai/pasiūlymai 

 

 

1 mokomasis pavyzdys 3 lentelë

2 mokomasis pavyzdys 4 lentelë

Įstaiga, grupė  

Vaikų skaičius  

Data   

Stebėjimo tikslas Stebėti specialiųjų poreikių vaiko dieną mokykloje 

Komentarai Stebėjimo kriterijai 

(priklauso nuo stebėjimo tikslo) Stebėtojas(a) Pedagogas(ė) 

Atvykimas  

Sveikinasi su auklėtojais ir draugais. 

Lipa statydamas pakaitomis abi kojas ant laiptelio. 

Pakabina paltą.
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Renkasi veiklą. 

Savarankiškai pradeda žaisti. 

Tvarkymasis 

Davus ženklą, nutraukia veiklą. 

Sudeda žaislus į vietą. 

Bendradarbiauja su kitais. 

Laikosi gerai žinomos dienotvarkės. 

  

Grupės veikla 

Džiugiai laukia bendrų susibūrimų. 

Dainuoja su kitais ir žaidžia pirštukų žaidimus. 

Dalyvauja muzikalaus judesio ir grupiniuose žaidimuose. 

Grupinėje veikloje dalyvauja 10–15 min. 

Sutelkia dėmesį į kalbantį bendraamžį arba suaugusįjį. 

Dalyvauja pokalbyje. 

  

Ir t.t.   

 

lentelës tæsinys

Stebëtojo(os) iðvados:

Pedagogo(ës) iðvados:

INTERVIU

Interviu – tai nuoðirdus, atviras pokalbis nagrinëjama
tema. Pagrindinis elementas yra klausimas. Jis gali bûti atviras
(daþniausiai) arba tam tikros struktûros. Interviu tikslas –
sudaryti galimybæ „kitam“ áeiti á individo pasaulá. Èia
svarbiausia kokybë, bet ne kiekybë. Yra bûtinas supratimas,
pagarba, uþuojauta. Atliekant apklausà interviu metodu,
respondentas yra klausinëjamas þodþiu. Jo atsakymai yra
þymimi klausimyne, atsakymø lape arba áraðomi á diktofonà,
o vëliau iððifruojami.

Mokykloje atliekami interviu, lyginant su didelës imties
arba specifiðkais tyrimais, reikalauja maþiau pastangø ir lëðø.
Interviu atlikti gali mokytojas ar nepriklausomas þmogus

(interviuotojas). Jeigu tyrimo tema yra itin jautri (pavyzdþiui,
tëvai vertina mokytojus) arba siekiama iðvengti subjektyvaus
vertinimo (pavyzdþiui, mokytojai vertina mokyklos vadovo
darbà), interviu turëtø atlikti nepriklausomas þmogus.

Interviu pranaðumai:
• interviuotojas visada gali paaiðkinti vieno ar kito

klausimo ar atsakymo varianto prasmæ;
• interviu metodu iðvengiama neteisingo anketos

uþpildymo bei atsakoma á visus klausimus.
Taèiau vienas didþiausiø trûkumø yra tai, kad kyla

interviuotojo átakos respondentui problema. Todël interviu
derëtø imti neutraliam tarpininkui.

Galima paminëti ðiuos esminius patarimus, kà reikia daryti,
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kad interviu bûtø naudingas ir efektyvus. Interviuotojas turi:
• bûti kantrus, susidomëjæs ir dëmesingas;
• nedarydamas spaudimo átikinti respondentà, jog jo

nuomonë yra labai svarbi;
• bûti neutralus diskutuojamo klausimo atþvilgiu;
• neiðsakyti savo nuomonës apie diskutuojamà dalykà;
• neskubëti, neabejoti interviu metu;
• bûti jau kruopðèiai iðstudijavæs klausimynà, kad

netektø stabèioti interviu metu;
• sudaryti tokià aplinkà respondentui, kad jis nebijotø

iðsakyti net ir labai radikaliø minèiø;
• kaskart panaðiai formuluoti klausimus;
• pakartoti, perfrazuoti klausimà, jeigu respondentas

jo nesuprato arba jeigu atsakymas buvo neaiðkus.
Kitas labai svarbus dalykas – interviuotojo etika. Norint

imti interviu, reikia gauti respondento sutikimà atsakinëti á
klausimus. Taip pat respondentui turi bûti paaiðkintas
interviu tikslas, garantuojamas jo iðsakytø minèiø slaptumas
(jeigu ið anksto nesitariama apie vieðinimà). Interviu metu
uþduodami korektiðki klausimai, su respondentu elgiamasi
pagarbiai, nereikalaujama tos informacijos, apie kurià
respondentui ðnekëti yra nemalonu. Labai svarbûs yra
interviuotojo paþadai ir tarpusavio sàveika bei rizikos
ávertinimas.

Interviu gali bûti skirstomi á:
• nestandartizuotus, laisvus ir visai neformalius.

Tokiø interviu metu pokalbyje vyrauja spontaniðki
klausimai, natûraliai klostosi klausimø seka;

• tam tikros struktûros. Ið anksto yra apgalvojamos
bendros gairës, bendrosios schemos, numatomi
pokalbio kontûrai. Taip pat apsvarstomos problemos
ir numatomi klausimai, á kuriuos reikia gauti
atsakymus. Klausimø seka gali kisti atsiþvelgiant á
interviu situacijà. Klausimai ið anksto
neformuluojami, suraðomas tik probleminiø temø
sàraðas;

• standartizuotus. Tai ið anksto pasirengtas interviu.
Parengiamos klausimø grupës, preliminariai

suformuluojami klausimai, numatoma preliminari
seka. Beveik sukuriama anketa, taèiau jos nëra taip
grieþtai laikomasi kaip kiekybiniuose tyrimuose. Toks
interviu yra naudingas, kai norime ið visø respondentø
gauti informacijà tuo paèiu klausimu ar tema.

Þmogus, kuris ima interviu, numato ir pasirenka jam
priimtinesnæ interviu formà, kuri taip pat tiesiogiai susijusi
su tyrimo tema ir tikslu.

Duomenø fiksavimas
Fiksuojant interviu, svarbus yra kiekvienas þodis, net ir

þodeliai: „aha“, „uch“ ir pan. Taip pat svarbi yra sakinio
logika, apklausinëjamo þmogaus veido iðraiðka, interviuotojo
disciplinuotumas. Gana sunkus yra duomenø ðifravimas
(t. y. iðraðymas).

Interviu bûdu gautiems duomenims analizuoti gali bûti
taikomi tokie patys ar panaðûs kriterijai kaip ir stebëjimui.

ANKETINË APKLAUSA

Klausimyno kûrimo etapai:
• Formuluoti klausimynas pradedamas klausimu sau,

kokià informacijà reikia surinkti tyrimo metu.
• Nusprendþiama, kokiu metodu (anketuojant, inter-

viu, paðto apklausa, diskutuojant ir t. t.) bus renka-
mi duomenys. Nuo to priklauso klausimyno forma ir
paèiø klausimø formulavimas.

• Sudaromas klausimyno eskizas, pagrindiniø jo daliø
planas, pirminiai klausimai.

• Suformuluojami atsakymø variantai uþdariems
klausimams.

• Klausimynas pateikiamas paðaliniams asmenims,
kurie ávertina, ar jis pakankamai suprantamas.

• Atliekamas bandomasis tyrimas (testuojama 10–30%
atrinktø þmoniø).

• Padaromos reikiamos pataisos ir sudaromas galutinis
variantas.
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Klausimø iðdëstymas klausimyne
Tvarka, kuria pateikiami klausimai respondentui, yra

kitas svarbus veiksnys planuojant rinkimo instrumentà.
Rekomenduojama:

• Klausimyno pradþioje pateikti trumpà informacijà
respondentui, kas atlieka tyrimà ir kokiam tikslui.
Taip pat pateikiama instrukcija, kaip pildyti
klausimynà. Jeigu klausimyne yra jautriø klausimø,
uþtikrinamas respondento anonimiðkumas ir surinktos
informacijos konfidencialumas. Klausimyno pradþioje
patartina nurodyti asmená, á kurá galima kreiptis iðkilus
klausimams, taip pat nurodyti asmená ir adresà,
kuriuo gràþinamas uþpildytas klausimynas.

• Pirmieji klausimai turi bûti paprasti, bendri ir ádomûs,
net jei jie nëra tiesiogiai susijæ su tyrimo tikslais.

• Visi klausimai susiejami taip, kad respondentas kurá
laikà sugebëtø iðlaikyti dëmesá ties tam tikra tema.

• Klausiant apie kokià nors temà, pirma reikia uþduoti
bendrus klausimus, o paskui pereiti prie specifiniø.

• Jautrius ir sunkius klausimus nukelti á klausimyno
pabaigà. Átraukti kontroliniø klausimø.

• Demografinius klausimus pateikti klausimyno
pabaigoje, nes kai kurie ið jø gali respondentui
atrodyti keblûs.

• Nepamirðti padëkoti respondentui uþ jo
bendradarbiavimà.

• Á klausimynà átraukti ne daugiau kaip 10% atvirø
klausimø.

 Klausimyno apipavidalinimas ypaè svarbus tose
apklausose, kai duomenis áraðo pats respondentas.

Naudingi patarimai:
• Kiek ámanoma sumaþinti klausimyno apimtá

(puslapiø skaièiø).
• Pirmas anketos puslapis turi bûti neperkrautas.
• Klausimai iðdëstyti taip, kad respondentas lengvai

keliautø per klausimynà, t. y. turi bûti pateiktos

perëjimo nuorodos arba paaiðkinimas, kokia eilës
tvarka atsakinëti.

• Klausimas su pateiktais atsakymo variantais turëtø
tilpti viename puslapyje, kad respondentui nereikëtø
ieðkoti atsakymo variantø kitame puslapyje.

• Klausimyno kopija turi bûti ðvari ir padaryta ant
kokybiðko popieriaus.

Iðankstinis klausimyno testavimas
Kai yra sukuriamas juodraðtinis klausimyno variantas,

jis turi bûti testuojamas tikram tyrimui panaðiomis
sàlygomis. Patartina apklausti þmones, kurie yra numatomas
tyrimo objektas. Po testavimo nustatyti reikiami þodþiø,
klausimø sekos pakeitimai, informacijos reikalavimai ir kiti
kintamieji turi bûti pakoreguoti. Paskui reikia atlikti dar vienà
testà interviu metodu, tada tyrëjas gali nuodugniau
iðsiaiðkinti respondentui nesuprantamus dalykus.

Testuoti reikia norint iðvengti klausimø pateikimo,
iðdëstymo, supratimo ir kitø klaidø. Taèiau nereikia
persistengti ir skirti tam ypaè daug laiko ir sànaudø.

Duomenø apdorojimas
Tam, kad pirminiai kiekybiniai duomenys galëtø bûti

naudojami turiningai analizei, jie turi bûti tinkamai
susisteminti ir apdoroti. Apdorojimas plaèiàja prasme yra
duomenø paruoðimas analizei. Pagrindiniai kiekybiniø
duomenø apdorojimo etapai yra ðie:

1. Duomenø redagavimas (apima respondentø pateiktø
duomenø perþiûrëjimà, siekiant uþtikrinti, kad gauta
informacija yra maksimaliai tvarkinga ir
panaudojama).

2. Duomenø kodavimas (tai sutartinis tam tikro kodo
(skaièiaus, raidës ar kito simbolio) suteikimas
respondentø pateiktiems atsakymams, nurodytiems
tiriamojo objekto poþymiams, iðsakytoms
nuomonëms, iðreikðtoms nuostatoms ir pan.).

3. Duomenø suvedimas á tam tikras formas (toks
duomenø pertvarkymas, kuris palengvintø duomenø
analizæ ir, svarbiausia, leistø greitai suskaièiuoti daþniø
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ir procentø pasiskirstymà tarp kategorijø. Atsakymai
ir procentai gali bûti skaièiuojami skaièiuokliu arba
kompiuteriu, atsiþvelgiant á tyrimo apimtá ir turimø
statistiniø duomenø apdorojimo ir analizës
programas. Anketuojant gautus atsakymus skaièiuoti,
sumuoti ir analizuoti lengviau koduotus duomenis
suvedus á kompiuterá. Vienam klausimui gali
atstovauti vienas ir daugiau kintamøjø (pavyzdþiui,
1.1 k., 1.2 k., 1.3 k. ir pan.). Duomenims suvesti ir
apdoroti naudojama SPSS/PC programa, taip pat
duomenis galima analizuoti Excel programa.

Duomenø analizë
Analizuojant apdorotus kiekybinius duomenis galima

naudotis apraðomosios ir dedukcinës statistikos metodais.
Apraðomoji statistika – tai duomenø sumavimas ir grafinis
vaizdavimas. Dedukcinë statistika – tai sritis, kai parenkami
atitinkami matematiniai modeliai ir atlikus skaièiavimus
daromos iðvados apie tiriamà objektà.

Pirmuoju kiekybiniø duomenø analizës etapu duomenys
papildomai sisteminami ir skaièiuojamos pagrindinës
apraðomosios statistikos – daþnis, procentas, vidurio ir
dispersijos (iðsisklaidymo) charakteristikos. Yra skiriamos
kelios grafinio sumavimo rûðys: grafikai, diagramos ir
paveikslai (iliustracijos). Paskutinis kiekybiniø duomenø
analizës etapas – rezultatø interpretacija, kuri siejama su
tyrimo tikslu bei konceptualiomis jo nuostatomis ir yra tyrëjo
kûrybinis darbas.

DOKUMENTØ ANALIZË

Dokumentø analizës metodas – tai jau egzistuojanèiø,
ne mokyklos vertinimo tikslais sukurtø dokumentø
nagrinëjimas, teikiantis informacijos apie tiriamus reiðkinius.

Dokumentas – specialiai þmogaus sukurtas dalykas,
skirtas informacijai perduoti ar saugoti.

Dokumentø analizës panaudojimas
Dokumentai naudojami labai plaèiai. Pirmiausia jie

naudingi savo þiniomis apie objektà. Kiekviename dokumente
slypi skirtingo aktualumo informacija, ir mes patys turime
nuspræsti, ar ta informacija mums aktuali. Nuomoniø,
nuostatø tyrimai reikalauja asmeniniø dokumentø analizës.
Jei nagrinëjame istorinæ kokio nors proceso raidà, ðaltiniu
tampa archyvø dokumentai. Nagrinëjant maþàsias grupes,
pavyzdþiui, tam tikrø dalykø mokytojø nuostatas, patartina
derinti apklausos bûdu gautø duomenø ir asmeniniø
dokumentø (laiðkø, autobiografijø ir pan.) analizæ.
Dokumentai taip pat gali bûti naudojami kitais metodais
gautai informacijai patikrinti, pavyzdþiui, apklausos metu
nustatytas skaitomos literatûros pobûdis gali bûti patikrintas
pagal bibliotekos skaitytojø korteles. Informatyvûs ir vienam
ar kitam tyrimui parengti dokumentai: interviu, stebëjimo
protokolai ir pan.

Dokumentø analizës bûdai
Tradicinë duomenø analizë – tai loginiø samprotavimø

grandinë, skirta iðryðkinti analizuojamos medþiagos esmæ.
Jos esmë yra suvokimas, kas dokumente paraðyta ar
uþfiksuota. Siekiant uþtikrinti ðio analizës metodo
veiksmingumà, bûtina iðsiaiðkinti ðiuos klausimus: Koks
dokumentas analizuojamas (oficialus ar asmeninis, pirminis
ar antrinis ir t. t.)? Koks jo turinys? Kas autorius? Kokie
dokumento tikslai? Koks jo patikimumas? Koks uþfiksuotø
duomenø patikimumas? Koks visuomeninis dokumento
rezonansas (reikðmingumas)? Ar pateikiama faktinë medþiaga
(faktinis turinys), ar vertinimasis turinys? Atliekama iðorinë
analizë – dokumento atsiradimo konteksto analizë ir vidinë
analizë – dokumento turinio analizë.

Kiekybinë turinio analizë (kontent analizë) – jos esmë
yra atskirø tekstiniø vienetø (pavyzdþiui, þodþiø ar fraziø)
skaièiavimas. Taikant analizës metodà iðvengiama
subjektyvaus teksto interpretavimo ir iðlaikomas analizës
objektyvumas.
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DISKUSIJØ GRUPË

Diskusijø grupiø metodas yra kokybinis tyrimo metodas.
Diskusijø grupiø esmë yra grupinës sàveikos rezultatai.
Viena daþnai naudojamø diskusijø grupës formø yra focus
grupës. Tokioje fokusuotoje diskusijoje (toliau tekste –
diskusijoje) dalyvauja 8–10 þmoniø, kurie yra skatinami
iðreikðti poþiûrá á kiekvienà temà, ávertinti ar reaguoti á kitø
grupës dalyviø poþiûrius. Teigiama, kad buvimo minioje
(grupëje) saugumas skatina respondentus kalbëti. Diskusijà
turi vesti vedëjas (geriausia, kad jis bûtø nepriklausomas).
Vedëjas turi bûti gana pasyvus, nereikðti savo nuomonës,
taèiau atsargiai skatinti ir kreipti pokalbá norima linkme pagal
ið anksto parengtà scenarijø. Tokia diskusija, lyginant su
interviu, siûlo daugiau stimulø, o tai skatina reikðti kuo
daugiau naujø idëjø, yra tikëtini reikðmingesni komentarai.
Diskusijos daþnai provokuojamos spontaniðkai ir neðaliðkai.

Norint mokykloje atlikti tyrimà pagal diskusijø grupæ,
svarbiausia bûtø pasirinkti nepriklausomà vedëjà, kad
respondentai neturëtø iðankstinës nuomonës apie já, nebijotø
iðsakyti savo minèiø. Bûtina paaiðkinti, kad analizëje
neatsispindës respondentø vardai, klasës ir pan. Akivaizdu,
kad reikia laikytis visø etikos taisykliø. Neturint mokykloje
vaizdo áraðymo árangos, diskusijà galima áraðyti á garso kasetes,
kad neuþsimirðtø iðsakytos svarbios mintys. Tuomet bûtø
vedama paprasta diskusija, pasirenkama tikslinë grupë,

apgalvojamas ir paraðomas jos scenarijus ir kvieèiamas
nepriklausomas vedëjas. Tai supaprastintas ðio metodo
variantas, kuris suteiktø papildomos naudingos bei
nuodugnesnës informacijos tiriamai problemai ar temai
iðsiaiðkinti.

TYRIMO METODØ TAIKYMAS DIDELËJE IR
MAÞOJE MOKYKLOJE

Nesunku pastebëti, kad vieni duomenø rinkimo metodai
labiau tinka didelëms ástaigoms (mokykloms), o kiti – maþoms.
Kodël? Atsakymas gana paprastas. Þinome, kad respondentams
svarbu likti neatpaþintiems, taigi tyrëjai stengiasi uþtikrinti
duomenø patikimumà ir iðsaugoti respondentø
anonimiðkumà. Todël, pavyzdþiui, maþoje mokykloje atliekant
anketinæ apklausà anketos pabaigoje esantys duomenys apie
respondentà gali nesunkiai atskleisti þmogaus tapatybæ.
Mokykloje, kurioje dirba ne daugiau kaip 20 pedagogø, tikrai
nesunku atspëti, kas yra respondentas, kuriam, tarkim, yra
52 metai, o darbo staþas – 28 metai. Todël norint iðvengti
tokiø situacijø ir sudaryti kuo saugesnæ tiriamøjø aplinkà, reikia
apgalvoti alternatyvius bûdus ir metodus, kurie leidþia
uþtikrinti didesná respondentø anonimiðkumo laipsná (þr. 5
lentelæ). Tæsiant kalbà apie mokyklà, kurioje dirba apie 10
darbuotojø, patartina verèiau rinktis stebëjimà, focus grupes
nei anketines apklausas ir interviu.

Didelė mokykla Maža mokykla 

Siekiant užtikrinti didesnį respondentų anonimiškumą ir duomenų patikimumą 

Anketinės apklausos Stebėjimas 

Interviu Dokumentų analizė 

Stebėjimas Fokus (diskusijų) grupės 

Fokus (diskusijų) grupės Semantinis diferencialas 

Dokumentų analizė Statistiniai skaičiavimai 

 

5 lentelë
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Vietoj pabaigos

Pabaigoje pateikiame keletà praktiniø patarimø ir atsa-
kymø á daþniausiai uþduodamus klausimus:

• Akivaizdu, kad nëra lengva rinkti, apdoroti ir anali-
zuoti duomenis, taèiau nederëtø iðsigàsti kai kuriø
daþniau akademinëje nei praktinëje srityje vartojamø
tyrimo terminø ir paaiðkinimø. Pateikiame paprastà
taikomojo tyrimo schemà (þr. 6 lentelæ), kurià  ne-
sunkiai galima pritaikyti atliekant audità.

Taikomasis tyrimas  ikimokyklinio ugdymo mokykloje 

Pagrindiniai tyrimo proceso etapai 

1. Klausimas (problema, kurią norime ištirti) 

2. Planas (veiksmų eiliškumas, atlikimo terminai ir kt.) 

3. Metodo pasirinkimas (atsižvelgiant į keliamą klausimą)  

4. Atranka ir imtis 

Tiriamieji atrenkami atsitiktinės atrankos būdu (pavyzdžiui, kas antras ar trečias pagal abėcėlės sąrašą) arba tiksliškai pagal norimą 

išsiaiškinti klausimą. Gali būti apklausiama 100%, jei grupėje 10 žmonių; 50 %, jei įstaigoje 30 pedagogų; iš kiekvienos numatytos 

tikslinės grupės po 3 žmones (pavyzdžiui, tėvai, kurių vaikams taikomi skirtingi specialieji ugdymo metodai). Svarbiausia, kad 

pagal iškeltą tyrimo klausimą būtų numatyti tinkami ir geriausiai informuoti respondentai. 

5. Duomenų rinkimo priemonės 

Stebėjimų formos, anketos, užrašai, diktofonai ir kt. 

6. Duomenų apdorojimas ir analizė 

Skaičiuokliu, kompiuterio Excel programa. 

7. Ataskaita 

Atsakymas į iškeltą klausimą, išvados, iliustracijos (grafikai, lentelės, schemos ir kt.), rekomendacijos, patarimai, naudotų šaltinių 

nuorodos ir pan. 

 

• Patikrinkite, kokias priemones, reikalingas tyrimams,
turite.

• Pradëkite nuo jums geriau þinomo, praktiðkai galbût
jau naudoto metodo. Iðbandykite já aiðkindamiesi skir-
tingas problemas ar tyrimo klausimus.

• Atlikite þvalgybiná tyrimà, pasitarkite su kolegomis,
pasidalykite patirtimi.

• Nenaudokite anketinës apklausos kaip pagrindinio
metodo. Praktika rodo, kad pedagogai daþnai „pa-
skæsta“ anketø jûroje, nes pritrûksta þiniø, kaip ap-
doroti duomenis. Todël tokio tyrimo laiko sànaudos

yra didelës, o nauda menka. Norint águsti atlikti ana-
lizæ pagal ðá metodà, prireikia daugiau, nei ið pradþiø
atrodo, laiko ir praktikos.

• Vaikai tyrimuose dalyvauti gali tik tada, kai sukuria-
mi specialûs instrumentai ar bûdas juos átraukti á ty-
rimà. Reikia gerai apsvarstyti, ar tyrimas kaip nors
neþalos vaiko, ar vaikas bus pajëgus tinkamai suprasti
jam iðkeltà tikslà ir pan.

6 lentelë
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4. IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS
VIDAUS AUDITO ATASKAITA

Ketvirtasis vidaus audito etapas – atsiskaitymas ir infor-
mavimas – viena svarbiausiø ikimokyklinio ugdymo mokyk-
los vidaus audito proceso ágyvendinimo sudedamøjø daliø,
nors per visà mokyklos ásivertinimo procesà mokyklos ben-
druomenë ávairiais bûdais yra  nuolat informuojama apie jo
vyksmà ir rezultatus, gali susipaþinti su visais audito doku-
mentais: ataskaitomis, tyrimais, apklausø duomenimis ir kt.
Tëvai informuojami ávairiø susitikimø, diskusijø metu. Su
vidaus audito rezultatais naudinga supaþindinti vietos ben-
druomenæ bei mokyklos rëmëjus. Asmenys, átraukti á verti-
nimo rezultatø svarstymà, pateiks papildomø rekomendaci-
jø veiklai tobulinti.

Daugelá mokyklos klientø domina labai konkreti, lako-
niðka informacija apie tam tikrà mokyklos veiklos aspektà,
todël vidaus audito rezultatus reikëtø pateikti glaustai, pa-
prasta kalba, jie turëtø bûti lengvai suprantami. Nepakanka
tik iðplatinti (iðsiøsti ar áteikti) parengtas ataskaitas. Tiks-
linga kalbëti su þmonëmis ar jø grupëmis, organizuoti dis-
kusijas ir svarstymus. Labai paveiki sklaidos forma yra trum-
pi straipsniai spaudoje ir specialûs puslapiai internete.

Steigëjui, pagal jo nustatytà tvarkà, pateikiama ataskai-
ta, apibendrinanti  mokyklos situacijà, iðryðkëjusià atlikus
mokyklos vidaus audità.

Savivaldybei mokyklø vidaus audito ataskaitos reikalin-
gos tam, kad jos gautø patikimà informacijà ið visø jos teri-
torijoje esanèiø mokyklø. Ði informacija joms padës:

• parengti ataskaità apie bendrà situacijà savivaldybë-
je;

• pamatyti ir skleisti paþangiàjà patirtá;
• numatyti tolesnius veiksmus, leidþianèius paremti mo-

kyklas.
Vieðas veiklos ásivertinimo rezultatø parodymas yra rei-

kalingas tam, kad tinkamiausiu bûdu galëtume gauti para-
mà bûtinoms mokyklos veiklos tobulinimo priemonëms ágy-
vendinti.

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito ata-
skaitos struktûra

Ðiuo metu dar nëra suformuluoti reikalavimai mokyklos
vidaus audito ataskaitai, taèiau ateityje, susikûrus mokyklos
iðorës audito sistemai bei ðvietimo stebësenos sistemai, mo-
kykloms bus pateiktos aiðkios rekomendacijos, kokius duo-
menis bûtina pateikti ataskaitoje. Ði ataskaita turëtø pakeis-
ti mokyklos veiklos sàvadà.

Siûlome vienà ið galimø ataskaitos formø:
1. Bendroji dalis – trumpa mokyklos charakteristika (mo-

kyklos adresas ir pavadinimas, ásteigimo metai, direktoriaus
vardas, pavardë, ágyvendinamos ðvietimo programos ir tei-
kiamos kitos paslaugos. Vaikø skaièius ir jø pokytis per pas-
taruosius metus, vaikø lankomumo pokyèiai, komplektø
skaièius, vaikø skaièius, tenkantis vienam mokytojui, vaikø
skaièius, tenkantis vienam mokyklos darbuotojui, patalpø
plotas, tenkantis vienam vaikui. Finansiniai iðtekliai (savi-
valdybës, rëmëjø lëðos, tëvø  mokesèiai ir kt.). Mokytojø
skaièius, ið jø dirbanèiø ne visu krûviu skaièius, kitø specia-
listø skaièius, jø kvalifikacija, finansinis savarankiðkumas, pa-
grindiniai faktai, statistika). Duomenys, kuriuos mokyklos
turës pateikti bendrojoje dalyje, priklausys nuo to, kokiø
duomenø reikës savivaldybës, nacionalinio lygio ðvietimo ste-
bësenos sistemai. Susikûrus ðiai sistemai, sumaþës dubliavi-
mo renkant duomenis ið mokyklø, joms tereikës pateikti nu-
statytos formos vidaus audito ataskaità.

2. Mokyklos tikslai ir uþdaviniai, kuriø ágyvendinimas
vertinamas.

3. „Plaèiojo“ audito rezultatai.
4. Pasirinktos vertinimo srities ar keliø srièiø analizës, jø

iðvados.
Taigi ataskaitos parengimas – svarbus mokyklos vidaus

audito þingsnis, kuris tampa pagrindu strateginiam planavi-
mui. Svarbu nepamirðti, kad mokyklos vidaus audito rezul-
tatai – pagrindas mokyklos veiklos tobulinimo sritims nusi-
statyti ir tobulinimui planuoti.
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5. PLANAVIMO PRINCIPAI

Valstybinës ðvietimo strategijos 2003–2012 metø nuo-
statose ávardyta, kad per 2003–2005 m. pereinama prie nuo-
seklios strateginio planavimo praktikos tiek nacionaliniu, tiek
regioniniu, tiek vietos, tiek mokyklos lygmeniu. Ðvietimo
valdymas imamas grásti strateginiuose dokumentuose api-
brëþtais, bendru politiniu susitarimu áteisintais aiðkiais ir
pastoviais tikslais. Orientuojamasi ne á idealià, bet á prakti-
næ ðvietimo vizijà, ne á procesus ir priemones, bet á konkretø
rezultatà. Mokyklos plëtros strategijos detalizuojamos kon-
kreèiomis, finansiðkai pagrástomis programomis (7). Todël
ðiandienos mokyklai labai svarbu, kad mokyklos bendruo-
menë kiek ámanoma aktyviau prisidëtø prie mokyklos veik-
los planavimo.

Planavimas labiausiai priklauso nuo to, kaip save vertina
pati mokykla, kiek ávairios bendruomenës sutaria viduje ir
tarpusavyje dël mokyklos problemø ir sprendimø; ar mo-
kykla pasiryþusi keistis; ar mokykla yra savarankiðka ir lanks-
ti, kokias numato tobulinimo kryptis. Tam geriausiai tinka
mokyklos vidaus audito metodika – ástaigos vertinimo in-
strumentas, leidþiantis ávertinti visas mokyklos veiklos sritis
bei padedantis numatyti strategijà ir taktikà.

Pasak D. Hopkins, veiksmas turi skatinti tobulinti. Jei
planavimas neturi tikslo tobulinti, kam planuoti? Todël pla-
navimas vertintinas atsiþvelgiant á tai, kiek mokykla turi prie-
moniø savo galimybëms ávertinti, pranaðumams ir silpny-
bëms nustatyti ir iðlaikyti tobulinimo plano ryðá su priorite-
tais. Planavimo tikslas yra garantuoti mokymo ir mokymosi
kokybæ, ávardijus atitinkamus ugdymo ir organizacinius tiks-
lus bei gerinant vadovavimà veiklai (ir pokyèiams), kad tie
tikslai bûtø pasiekti.

Planuodamos mokyklos turi atsakyti á kelis klausimus:
• Kodël turime planuoti?
• Kokia mokyklos padëtis dabar?
• Kà turime pakeisti?
• Kada ágyvendinsime tuos pokyèius?
• Kaip suþinoti, ar sëkmingai vadovaujama pokyèiams? (3)

Bendras planavimas gali sukurti sàlygas, kurios skatintø
ir palaikytø mokyklos tobulinimà. Kai kiekvienas, pasiren-
gæs planuoti kaità ir jai vadovauti, skiria planavimui tobuli-
nti ganëtinai laiko, remiasi kitø patirtimi, sugebëjimais ir
siûlymais, pasirengæs mokytis ið klaidø, atsiranda partnerys-
të, kuria siekiama gerinti mokymo ir mokymosi mokykloje
kokybæ. Tokia yra planavimo tobulinimo esmë.

Mokyklos tobulinimas toliau stiprës, jeigu:
• Vizijos kûrimas ir planavimas bus tiesiogiai vienas su

kitu susijæ, tobulinimas remsis mokyklos bendruo-
menës vertybëmis ir lûkesèiais.

• Darbuotojai supras, kad planuoti kartu yra svarbiau
uþ patá planà.

• Suvoks, kad perplanavimas yra ir neiðvengiamas, ir
pageidaujamas, aiðkiai supras, jog planavimas nëra tai,
kas daroma syká per metus.

• Planuodami keisis informacija ir planavimà laikys
svarbiausiu prioritetu ir kasdieniu reikalu. (3).

Bendrai planuojant tampa aiðkesnis veiklos tikslas, jis su-
vienija darbuotojus, galima lengviau pasiekti tikslø, kasdie-
niai sprendimai ágauna orientyrà. Bendras planavimas:

• padeda ástaigai numatyti ir kontroliuoti aplinkoje
vykstanèius pokyèius;

• ástaigos þmonëms daryti átakà savo ateièiai;
• iðlaikyti veiklos tæstinumà;
• vienyti visø ástaigoje dirbanèiø þmoniø veiklà ir nu-

kreipti jà svarbiausio tikslo link;
• numatyti veiklà tikslams ágyvendinti;
• suteikia galimybæ analizuoti ir vertinti mokyklà kaip

sistemà ir siekti, kad visi jos darbuotojai siektø uþsi-
brëþtø tikslø;

• padeda aiðkiau suvokti ástaigos tikslus ir racionaliau
paskirstyti finansinius, materialinius ir intelektuali-
nius iðteklius;

• padeda geriau kontroliuoti, kaip ágyvendinami tiks-
lai;

• skatina mokyklos darbuotojus bendrai veiklai.
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Planuojant mokyklos veiklà bûtina laikytis tam tikrø
principø. Vienas ið svarbiausiø principø – plëtra turi bûti
planuojama tik ávertinus dabartinæ situacijà, o pats ásiver-
tinimo procesas remtøsi bendra kaitos strategija, kai dali-
jamasi atsakomybe ir rizika, dalyvavimu vertinime ir au-
toryste, procesu ir ágûdþiais, analize ir supratimu, iðvado-
mis ir veiksmais (1).

Planavimo principai:
• Visapusiðkas institucijos ásivertinimas – bûtina átraukti

kiek ámanoma daugiau bendruomenës nariø á mo-
kyklos vertinimà.

• Atvirumas. Ðis principas susijæs su konkreèioje
ástaigoje susiformavusia kultûra.

• Visuotinumas – planui parengti sudaroma darbo gru-
pë, parengtas planas turi bûti aptariamas su visu per-
sonalu ir tëvais. Esminis dalykas – diskusija su visais
suinteresuotaisiais asmenimis, bûtinas savitarpio su-
pratimas ir bendradarbiavimas ágyvendinant planà.

• Suderinamumas – strateginiame plane suformuluo-
tos idëjos turi derëti su konkretaus mokytojo, vado-
vo, metodiniø grupiø, metodinës tarybos ir kt. savi-
valdos institucijø planais, nes tik priemonëmis, pla-
nuojamomis ðiais lygmenimis, ámanoma ágyvendinti
strateginá planà. Vadovo uþdavinys – organizuoti ir
valdyti ðá derinimo procesà.

• Skaidrumas.
• Planavimas paremtas subalansuotu ið virðaus á apaèià

ir ið apaèios á virðø planavimu.
• Nuolatinis tobulëjimas – planavimo procesas, susijæs

su nuolatiniu mokymusi.
• Alternatyvø ávertinimas.

Vadyboje yra skiriami trys planavimo lygmenys:
Strateginis – bendrosios institucijos veiklos gairës iki trejø

metø trukmës, paremtos ilgalaikiø organizacijos tikslø, su-
sijusiø su jos paskirties ágyvendinimo siekiamybe.

Taktinis – tarpiniai tikslai formuluojami kaip kritiniai
darbai ar veiklos gairës ilgalaikiams tikslams ágyvendinti.

Operatyvinis – iki metø trukmës numatomi darbai
trumpalaikiams uþdaviniams ágyvendinti.

Strateginis planavimas – tai priemonë, padedanti ástaigai
pasiruoðti pokyèiams ir numatyti artimesnius bei tolesnius
þingsnius. Institucijos, remdamosi audito iðvadomis, kokia
yra institucijos padëtis, rengia strateginá planà trejiems me-
tams. Ið iðvadø formuluojamos pagrindinës strateginës kryp-
tys. Jø pagrindu rengiama strategija ir strateginis planas.

Strateginis planas – tai ástaigos veiklos planavimo doku-
mentas, kuriame, atsiþvelgiant á aplinkos analizæ, suformu-
luojama ástaigos misija, strateginiai tikslai, apraðoma vykdo-
ma programa ir nurodomos lëðos programai ágyvendinti. Stra-
teginis mokyklos planas yra paremtas vidaus audito duome-
nimis, apima mokyklos strateginës veiklos kryptis ir yra pa-
grindas mokyklos metinëms veiklos programoms sudaryti.
Mokyklos, rengdamos strateginá planà, galëtø pasinaudoti
knyga „Mokyklos strategija“ (autoriai R. Jucevièius, P. Juce-
vièienë, B. Janiûnaitë, G. Cibulskas).

Strateginá planà galëtø sudaryti tokie elementai:
1. Mokyklos vizitinë kortelë (bendriausi mokyklà ir jos

strateginæ vizijà apibûdinantys dalykai: puoselëjamos
vertybës, misija, strateginiai tikslai).

2. Strateginiai prioritetai (kritiniai veiksniai – tai, kà rei-
kia padaryti, kad mokykla artëtø prie savo vizijos, jo-
je numatytø tikslø).

3. Laukiami rezultatai (paþangos stebësenos ir sëkmës
atpaþinimo kriterijai arba rodikliai, jø esamos bei pla-
nuojamos pasiekti reikðmës).

4. Iðtekliø paskirstymas (darbuotojø, lëðø ir kitø iðtek-
liø gavimo ir paskirstymo planas).

5. Projektai kiekvienam strateginiam prioritetui. (2)
Pasak L. Stoll ir D. Fink, svarbiausia, kad mokyklos plët-

ros planavimo procesas teiktø galimybiø:
• Koordinuoti procesà, t. y. iðlaikyti pusiausvyrà tarp

bendrø mokyklos raidos prioritetø ir personalo, tarp
mokytojo profesinio tobulëjimo ir autonomijos.

• Sutelkti dëmesá á esmines mokyklos kultûros sàlygas,
t. y. á bendrà vizijà, kuri padeda numatyti mokyklos
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misijà mokyklos klimatui kurti, personalo kolegialu-
mui ir nuolatiniam tobulëjimui skatinti.

• Prisiimti atsakomybæ dël pagrindiniø tikslø, t. y.
trumpalaikiø (vieneriø metø) ir vidutinës trukmës bei
ilgalaikiø prioritetø suderinamumo: bûtina ankstes-
næ veiklà palaikanèiø ir raidos prioritetø pusiausvyra.

• Dalyvauti tæstiniame dinamiðkame procese, t. y. plëtros
planavimas pats savaime nëra tikslas, vykstanèios disku-
sijos ir svarstymø kokybë yra svarbiau negu pats planas.

• Suderinti pasirinkimà ir tikrovæ, t. y. sudarydamos
strateginá mokyklos planà mokyklos pasirenka raidos
kryptá, o tam jos privalo paþinti savo aplinkà ir porei-
kius.

• Pripaþinti kontrolës ir ávertinimo svarbà, t. y. bûti-
nybæ nuolat kontroliuoti, kaip ágyvendinama numa-
tyta strategija ir ávertinami prioritetai, nes neteisin-
gai ávertinus prioritetus kyla pavojus, kad mokykla
tuoj pat griebsis kito prioriteto.

• Sutelkti dëmesá vaikø  ugdymui ir ugdymuisi gerin-
ti, t. y. pagrindiniu plëtros planavimo tikslu tampa
vaikø ugdymo(si) gerinimas.

• Pripaþinti, kad kiekviena mokykla yra unikali, t. y.
planavimo procesai priklauso nuo kiekvienos mokyk-
los politinës dinamikos ir motyvacijos bei mokykloje
susiklosèiusios kultûros.

• Valdyti daugybæ naujoviø ir bûtinybæ jas sieti, t. y.
mokyklos, susidurianèios su daugybe iniciatyvø, ban-
dymas jas ágyvendinti izoliuotai þlunga. Todël bûti-
na strateginiame mokyklos plane vidinius ir iðorinius
prioritetus sujungti á vientisà sekà.

• Paramà infrastruktûrai kurti, t. y. bendro darbo ágû-
dþiams, þinioms bei gebëjimams, kurie padeda atsi-
sakyti mokykloje direktoriaus vienvaldiðkumo.

• Atsakyti á esminá poveikio klausimà, t. y. kokia stra-
teginio mokyklos plano átaka grupës veiklos planui ir
ugdymo rezultatams. (6)

Kai mokytojai aktyviai svarsto tikslus, prioritetus, veik-
là, iðteklius, savo mintis susieja su svarbiausia mokyklos pa-
skirtimi, matydami ryðá tarp jos tobulinimo ir vaikams su-
teikiamø galimybiø ugdytis, tuomet planavimas tampa svar-
biausiu darbuotojø tobulinimosi uþdaviniu. Planuojanti mo-
kykla yra besimokanti mokykla.
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6. IÐTEKLIAI VIDAUS AUDITUI ATLIKTI

Vidaus auditas ikimokyklinio ugdymo mokykloje vyk-
domas per metus etapais, tam tikrais þingsniais. Audità at-
liksime sëkmingai, jei ne tik bendruomenës nariai bus sudo-
minti ir asmeniðkai motyvuoti, supras tikslà, suplanuos dar-
bus, bet ir apskaièiuos, numatys ir paskirstys ribotus iðte-
klius. Audito procesui reikalingi:

• þmoniø iðtekliai,
• materialiniai iðtekliai.
Ðie iðtekliai turi savo kainà, kuri iðreiðkiama pinigais.

Þmoniø iðtekliai ávertinami apskaièiuojant pedagogo sugaiðtà
laikà. Turbût priimtina, kad tai galëtø bûti pedagogo darbo
diena, kurios kainà galima apskaièiuoti remiantis LR ðvieti-
mo ir mokslo ministro 2005-07-15 ásakymu Nr. ISAK-1459
patvirtinta ðvietimo ástaigø darbuotojø darbo apmokëjimo
tvarka. Jei vidutiniu pedagogo atlyginimu laikysime vyres-
niojo auklëtojo, turinèio 10–15 metø darbo staþà, atlygini-
mà (nustatytas koeficientas – 9,05), tai 1 dienos pedagogo
darbà, pridëjus socialiná draudimà, bûtø galima vidutinið-
kai ákainoti 50 Lt (1 darbo laiko val. vidutiniðkai kainuoja 7
Lt). Jei dirba koordinavimo grupë, pedagogo dienos darbo
uþmokestis dauginamas ið dienø skaièiaus ir grupës nariø
skaièiaus.

Kitos iðlaidos – materialiniai iðtekliai – apskaièiuojami
pagal rinkos kainas.

Auditui atlikti reikia numatyti:
• seminarø iðlaidas (vieno dalyvio seminaro kaina svy-

ruoja nuo 15 iki 25 Lt);
• konsultavimo iðlaidas (ávertinant konsultanto kelio-

næ, darbo uþmokestá);
• anketø, informacinës ir kitos medþiagos kopijavimo

iðlaidas (kopijavimo paslaugos rinkoje ðiuo metu kai-
nuoja nuo 7 iki 25 ct);

• ryðio paslaugø iðlaidas (jas galima ávertinti 1 minutës
vietinio pokalbio kainà padauginus ið planuojamo po-
kalbiø laiko);

• kelioniø iðlaidas kolegoms aplankyti, pasidalyti pa-
tirtimi ir kt. (atsiþvelgiant á keleiviø perveþimo ben-
drovës taikomà minimalø tarifà);

• skelbimø spaudoje spausdinimo iðlaidas, nes apie vi-
daus audito rezultatus bus informuojami bendruo-
menës nariai, socialiniai partneriai ir pan.;

• kanceliarines iðlaidas vokams, popieriui, kompiute-
riø medþiagoms ir pan. ásigyti (tai galima fiksuoti ne-
didele vienkartine pinigø suma, pavyzdþiui, 100 Lt);

• iðlaidas metodinei literatûrai (pavyzdþiui, knygoms:
C. M. Charles „Pedagoginio tyrimo ávadas“, N. Bi-
þys, G. Linkaitytë „Pamokos mokytojui“ ir kt.) ásigy-
ti (100 Lt).

Ávairiose ikimokyklinio ugdymo mokyklose iðlaidø su-
ma bus skirtinga, nes ji priklauso nuo:

• vietovës, kur yra mokykla (skirsis paslaugø kaina);
• mokyklos turimø techniniø priemoniø (kompiute-

rio, kopijuoklio ir kt.);
• personalo kompetencijos;
• mokyklos dydþio ir kt.
Visas vidaus audito iðlaidas galima suskirstyti pagal au-

dito ágyvendinimo etapus.
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Pasirengimas auditui
I etapas Veikla Išlaidos 

1 žingsnis Pedagogai supažindinami su vidaus audito 

esminiais principais 

Seminaro ir pedagogų dalyvavimo seminare. 

Kopijavimo paslaugų. 

Išorės konsultanto paslaugų. 

2 žingsnis Priimamas ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

tarybos sprendimas dėl audito vykdymo 

Vienkartinės kanceliarinės. 

3 žingsnis Sukuriama koordinavimo grupė Ryšio paslaugų. 

Nuvykimo ir susipažinimo su kitų ikimokyklinio ugdy-

mo mokyklų patirtimi (bent vieno koordinavimo grupės 

nario komandiruotės išlaidos). 

4 žingsnis Sudaromas kalendorinis audito vykdymo planas Už sugaištą kiekvieno koordinavimo grupės nario laiką 

(iki 3 dienų). 

Išorės konsultanto paslaugų. 

Ryšio paslaugų. 

Kopijavimo paslaugų. 

5 žingsnis Ikimokyklinio ugdymo mokykla ir vietos 

bendruomenė informuojama apie audito vykdymą 

Už koordinavimo grupės narių sugaištą laiką (2 dienas). 

Ryšio paslaugų. 

Spausdinimo, dauginimo paslaugų (lankstinukų, įstaigos 

laikraščio leidybos ir pan.). 

 Audito vykdymas

II etapas 
„Platusis“ auditas. 

Visos mokyklos veiklos vertinimas 
Išlaidos 

1 žingsnis Pedagogai analizuoja vidaus audito metodiką, 

veiklos rodiklius, pagalbinius rodiklius, 

iliustracijas, požymius. Koordinavimo grupės 

nariai parengia medžiagą „plačiajam“ auditui 

atlikti 

 

Už sugaištą kiekvieno grupės nario laiką (iki 3 dienų; už 

3–4 val. kasdien arba už 1 darbo dieną). 

Ryšio paslaugų. 

Kopijavimo paslaugų. 

Kanceliarinės. 

Konsultacijų (konsultanto paslaugų. Mokytojai konsulta-

cijoms skirs vidutiniškai 6 val.). 

2 žingsnis Atliekamas „platusis“ auditas. Įvertinamos visos 

6 mokyklos veiklos sritys 

 

Susirinkimo (iki 2 val.; 1 val. darbo užmokestis daugina-

mas iš valandų skaičiaus ir mokytojų skaičiaus). 

Už grupės narių audito rezultatų analizavimą (iki 1 darbo 

dienos, t. y. 7 val.). 

Ryšio paslaugų. 

Kanceliarinės. 

3 žingsnis Apibendrinami „plačiojo“ audito rezultatai, 

pateikiamos išvados ir siūlymai bendruomenei 

Susirinkimo (iki 1 val.). 

Vienkartinės kanceliarinės. 

 

4 žingsnis Priimamas sprendimas dėl vertinimo srities(čių) 

pasirinkimo giluminiam auditui atlikti  

Susirinkimo (iki 1 val.). 

Vienkartinės kanceliarinės. 

III etapas Pasirinktos srities analizė Išlaidos 

1 žingsnis Sudaroma darbo grupė(ės)   pasirinktų sričių 

auditui atlikti. Išsirenkamas grupės(ių) vadovas 

Susirinkimo (iki 1 val.). 

Vienkartinės kanceliarinės. 
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2 žingsnis Pasirinktos srities veiklos rodiklių, pagalbinių 

rodiklių, iliustracijų bei požymių analizavimas – 

„vertimas“ į savo kalbą 

 

Už sugaištą grupės narių laiką (iki 5 dienų; už 3–4 val. 

kasdien arba už 3 darbo dienas). 

Kanceliarinės. 

Konsultanto paslaugų (6 val.). 

3 žingsnis Veiklos rodiklių, pagalbinių rodiklių 

pasiskirstymas grupėse vertinimui atlikti. 

Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas 

Kanceliarinės. 

Susirinkimo (iki 1 val.). 

 

4 žingsnis Detalaus giluminio audito vykdymo plano 

rengimas 

 

Vienkartinės kanceliarinės. 

Už sugaištą grupės narių laiką (iki 2 val.). 

5 žingsnis Vertinimo instrumentų kūrimas 

 

Už sugaištą kiekvieno grupės nario laiką (iki 5 darbo die-

nų; už 3–4 val. kasdien arba už 3 darbo dienas). 

Ryšio paslaugų. 

Išorės konsultanto paslaugų (6–12 val.). 

Metodinei literatūrai įsigyti. 

Kopijavimo paslaugų. 

Kanceliarinės. 

6 žingsnis Duomenų rinkimas 

 

Už sugaištą kiekvieno nario laiką (iki 5 dienų; už 3–4 

val. kasdien arba už 3 darbo dienas).  

Ryšio paslaugų. 

Kanceliarinės. 

 

7 žingsnis Duomenų apibendrinimas 

Rezultatų lyginimas su pateiktomis iliustracijo-

mis. 

Apibendrintų duomenų aptarimas ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos bendruomenėje 

Už sugaištą grupės narių laiką (iki 3 dienų; už 3–4 val. 

kasdien arba už 2 darbo dienas). 

Kanceliarinės. 

Susirinkimo (iki 2 val.). 

 

IV etapas Atsiskaitymas ir informavimas Išlaidos 

1 žingsnis  Ataskaitos rengimas 

 

Už sugaištą mokyklos vadovo laiką (iki 2 dienų; už 3–4 

val. kasdien). 

Kanceliarinės. 

Spausdinimo, dauginimo paslaugų. 

2 žingsnis  Ataskaitos pristatymas Susirinkimų (iki 4 val.). 

Kanceliarinės. 

V etapas Planavimas Išlaidos 

1 žingsnis Audito rezultatų analizė 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos strateginio 

plano rengimo grupės sudarymas 

Už sugaištą mokyklos vadovo laiką (iki 3 dienų). 

Vienkartinės kanceliarinės. 

Susirinkimo (iki 1 val.). 

2 žingsnis Susitarimas dėl ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos vizijos, tikslų, prioritetų nustatymas 

Susirinkimo (iki 1 val.). 

Vienkartinės kanceliarinės. 

 

lentelës tæsinys
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lentelës tæsinys

3 žingsnis Ikimokyklinio ugdymo mokyklos strateginio 

plano rengimas 

 

Už sugaištą darbo grupės narių laiką (daugiau kaip 5 die-

nos; už 3–4 val. kasdien arba už 3 darbo dienas). 

Ryšio paslaugų. 

Kanceliarinės. 

Kopijavimo. 

Seminaro ar konsultanto paslaugų (iki 18 val.).  

4 žingsnis Ikimokyklinio ugdymo mokyklos strateginio 

plano pristatymas ir tvirtinimas 

Susirinkimo (iki 1 val.). 

Vienkartinės kanceliarinės. 

Spausdinimo, dauginimo. 

Kelionės. 

 

Iðanalizavæ iðtekliø poreiká matome, kad daugiausia sà-
naudø reikia audito vykdymo (II. „Platusis“ auditas. Visos
mokyklos veiklos vertinimas; III. Pasirinktos srities analizë;
IV. Atsiskaitymas ir informavimas) ir planavimo etapams ir
didþioji iðlaidø dalis tenka þmoniø iðtekliams. Ágyvendinant
vidaus audità, kiekvienas mokytojas vidutiniðkai dirbtø apie
20 darbo dienø:

• 3 darbo dienas skirtø „plaèiajam“ auditui atlikti;
• 12 darbo dienø – giluminiam ásivertinimui;

• 5 darbo dienas – planavimo etapui (jame dalyvauja
maþiau pedagogø).

Kaip jau minëta, þmoniø iðtekliai priklauso nuo ástaigos
dydþio, personalo kompetencijos (pavyzdþiui, maþos ástai-
gos, kuriose maþai darbuotojø, sugaið daugiau laiko, bet pa-
tirs maþiau kanceliariniø iðlaidø). Seminarø ir konsultacijø
iðlaidas galima sumaþinti susitarus ir susijungus keliø ástai-
gø pedagogams.

Apskaièiuodami audito kainà, galime naudotis tokia ið-
laidø lentele:

Materialiniai ištekliai 

Žmonių 
ištekliai Seminarai Konsultacijos 

Kopijavimo 
išlaidos 

Kanceliarinės 
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literatūrai 
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Ið kur gauti reikiamø lëðø ir kada vykdyti audità, kai
visas pedagogo darbo laikas turi bûti skirtas veiklai su vai-
kais? Reikëtø pasikliauti tëvø geranoriðkumu, suinteresuo-
tumu bei supratingumu ir tikslingiau naudoti rytines darbo
valandas, taip pat mokyklø atostogø metà, kai ikimokykli-
nio ugdymo mokyklose bûna maþiau vaikø.

Dalis seminarø iðlaidø galëtø bûti dengiamos ið pedago-
gø kvalifikacijos tobulinimui skirtø lëðø, kitos – ið ástaigai
gyventojø geranoriðkai skiriamo 1% ar 2% pajamø mokes-
èio.

Literatûra

Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika. –
Vilnius: Ðvietimo aprûpinimo centras, 2002.

Jurkðtienë A. Valdymo apskaita. – Kaunas: Technologi-
ja, 2002.

Martinkus B. ir kt. Darbo iðtekliø ekonomika ir valdy-
mas. – Kaunas: Technologija, 2000.

Sakalauskas A. Personalo ugdymo sistemos kiekybiniai
ir kokybiniai aspektai (monografija). – Kaunas: Technologi-
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Sakalauskas A. Personalo vadyba. – Vilnius: Margi raðtai,
1998.

Vasiliauskas A. Strateginis valdymas. – Vilnius: Enciklo-
pedija, 2002.

Vijeikienë B., Vijeikis J. Komandinio darbo pagrindai. –
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7. SÀVOKOS

Mokyklos auditas – mokyklos bûklës vertinimas, iðke-
liantis jos tobulinimo uþdavinius.

Mokyklos politika – jos vizija, misija, strateginiai tiks-
lai bei jø ágyvendinimo gairës.

Mokyklos bendruomenë – vienos mokyklos mokytojai,
mokiniai, jø tëvai ir kiti asmenys, siejami mokymosi toje
mokykloje santykiø ir  bendrø ðvietimo tikslø.

Vietos bendruomenë – apibrëþtoje teritorijoje gyvenan-
tys asmenys, turintys bendrø poreikiø ir interesø, susijusiø
su gyvenamosios vietovës specifika.

Mokyklos kultûra – nuostatø, vertybiø visuma, kuria
vadovaujasi mokykla, siekdama savo tikslø ir spræsdama iðki-
lusias problemas. Ji pripaþástama mokyklos bendruomenës
nariø, daro poveiká jø elgesiui, sprendimams ir yra palaiko-
ma mokyklos istorijos, mitø bei reiðkiasi per tradicijas, cere-
monijas, ritualus ir simbolius (P. Jucevièienë, R. Jucevièius,
B. Jankûnaitë, G. Cibulskas, 2003).

Kultûros apraiðkos – kûrybinës veiklos rezultatas, at-
spindintis asmens patirtá, gebëjimus, áspûdþius bei iðgyve-
nimus.

Tapatumas – bruoþø, bûdingø mokyklos veiklai ir ben-
druomenei, pripaþinimas ir priskyrimas sau.

Kompetencija – mokëjimas atlikti tam tikrà veiklà, re-
miantis ágytø þiniø, ágûdþiø, gebëjimø, vertybiniø nuosta-
tø visuma.

Ugdymas – mokymas, lavinimas, ágûdþiai, gebëjimø ir
vertybiniø nuostatø formavimas.

Ugdymo programa – ávairiai formalizuota ðvietimo pro-
grama, kurios turiniu, pateikimo bûdais ir metodais siekia-
ma numatyto rezultato.

Ugdymo turinys – integruota þiniø, ágûdþiø, gebëjimø
ir vertybiniø nuostatø sistema.

Mokytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis mokinius pa-
gal formaliojo arba neformaliojo ðvietimo programas.

Personalas – vienoje organizacijoje (mokykloje) tam tik-
ras pareigas einantys asmenys.

Kitas personalas – mokykloje ne mokytojo (auklëtojo)
pareigas einantys specialistai (psichologas, specialusis peda-
gogas, visuomenës sveikatos prieþiûros specialistas ir kt.) ir
darbuotojai, vykdantys mokyklos techninës prieþiûros ir ûki-
nës veiklos funkcijas.

Personalo formavimas – kolektyvo organizavimas ir su-
darymas.

Biudþetas – spëjamas laukiamø mokyklos tam tikro lai-
kotarpio pajamø ir iðlaidø apskaièiavimas (sàmata). Valsty-
bës pajamø ir iðlaidø sàmata tam tikram laikui, patvirtinta
ástatymo numatyta tvarka.

Neformalusis ðvietimas – ðvietimas pagal ávairias ðvieti-
mo poreikiø tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildo-
mos kompetencijos ágijimo programas.
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rijø áskaitymo prieðmokyklinio ugdymo pedagogams“ (Þin.,
2001, Nr. 96-3402).

54. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro
2001-12-14 ásakymas Nr. 1667 „Dël Socialinio pedagogo
kvalifikaciniø reikalavimø ir pareiginiø instrukcijø patvirti-
nimo“ (Þin., 2002, Nr. 24-896).

55. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2004-02-11 ásakymas Nr. V-62 „Dël visuomenës sveikatos
prieþiûros specialisto, vykdanèio mokiniø sveikatos prieþiû-
rà, kompetencijos“ (Þin., 2004, Nr. 26-829).

56. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro
2004-12-30 ásakymas Nr. ISAK-2092 „Dël Mokytojo pa-
dëjëjo pavyzdinio pareigybës apraðymo“ (Þin., 2005, Nr.
5-129).

57. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro
2002-08-21 ásakymas Nr. ISAK-4169 „Dël Metodiniø re-
komendacijø“ (Þin., 2002, Nr. 90-3868).

58. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro
2005-07-15 ásakymas Nr. 1459 „Dël ðvietimo ástaigø dar-
buotojø darbo apmokëjimo tvarkos apraðo patvirtinimo“
(Þin., 2005, Nr. 95).

59.  Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro
1996-04-26 ásakymas Nr. 459 „Dël Pedagoginio darbo sta-

þo nustatymo tvarkos“ (Þin., 1996, Nr. 49-1193; 1997,
Nr. 71- 1823).

60. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2002-03-04 ásakymas Nr. 102 „Dël Lietuvos higienos nor-
mos HN 75:2002 „Ikimokyklinio ugdymo ástaigos. Higie-
nos normos ir taisyklës“ patvirtinimo“ (Þin., 2002, Nr. 27-
968).

61. Lietuvos archyvø departamento prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2001-03-30
ásakymas Nr. 19 „Dël Dokumentø rengimo ir áforminimo
taisykliø patvirtinimo“ (Þin., 2001, Nr. 30-1009).

62. Lietuvos archyvø departamento prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2001-12-28
ásakymas Nr. 88 „Dël Raðtvedybos taisykliø patvirtinimo“
(Þin., 2002, Nr. 5-211).

63. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo 2000-09-
21 ásakymas Nr. 1187 „Dël pavyzdinës ikimokyklinio ug-
dymo ástaigø ir darþeliø-mokyklø bylø nomenklatûros“
(Þin., 2000, Nr. 82-2486).

64. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro
2005-07-21 ásakymas Nr. ISAK-1521 „Dël Valstybiniø (ið-
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skyriø vedëjø atestacijos nuostatø patvirtinimo“ (Þin., 2005,
Nr. 108-3974).

65. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës generalinio direktoriaus 1999-04-15 ásakymas
Nr. 37 „Dël klasifikatoriø nuostatø patvirtinimo“(Þin.,
1999, Nr. 21-708).

66. Lietuvos ðvietimo klasifikacija. – Vilnius. 1999.
67. Lietuvos ðvietimo klasifikacija. Sritys ir posrièiai. Var-

totojo vadovas. – Vilnius, 2000.
68.  Kiti teisës aktai, reglamentuojantys ðvietimà.
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VI-
DAUS AUDITO METODIKOS RENGËJAI

Projekto „Ikimokyklinio ugdymo ástaigos vidaus au-
dito metodikos rengimas“ darbo grupë:

Liuda Balabonienë, Panevëþio miesto savivaldybës lop-
ðelio-darþelio „Gintarëlis“ direktoriaus pavaduotoja;

Rûta Budinavièienë, Klaipëdos miesto savivaldybës lop-
ðelio-darþelio „Volungëlë“ muzikos mokytoja;

Stasë Blaþienë, Utenos rajono savivaldybës darþelio-mo-
kyklos „Saulutë“ direktorë;

Rita Daubarienë, Ðiauliø miesto savivaldybës „Eþerëlio“
lopðelio-darþelio direktorë;

Genoefa Dimaitienë, Vilniaus miesto savivaldybës „Va-
duvos“ darþelio-mokyklos direktoriaus pavaduotoja;

Dileta Tindþiulienë, Kauno miesto savivaldybës Ðvietimo
ir ugdymo skyriaus Audito poskyrio vyriausioji specialistë;

Daiva Drungilienë, Pedagogø profesinës raidos centro
Informaciniø technologijø skyriaus vedëja;

Vilija Geèienë, Kauno miesto savivaldybës lopðelio-dar-
þelio „Panemunë“ direktorë;

Jolita Gedvilienë, Vilniaus miesto savivaldybës lopðelio-
darþelio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja;

Zita Ona Jurgelevièienë, Kauno miesto savivaldybës lop-
ðelio-darþelio „Vërinëlis“ direktorë;

Valerija Liaudanskienë, Ugdymo centro „Viltis“ direk-
toriaus pavaduotoja;

Vijolë Leleikienë, Vilniaus miesto savivaldybës specia-
liojo lopðelio-darþelio „Spindulëlis“ auklëtoja;

Elena Markevièienë, Vilniaus miesto savivaldybës lopðe-
lio-darþelio „Lazdynëlis“ direktorë;

III

dr. Ona Monkevièienë, Vilniaus pedagoginio universi-
teto Ikimokyklinës pedagogikos katedros vedëja;

Egidija Nausëdienë, Ðvietimo ir mokslo ministerijos Ben-
drojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ug-
dymo skyriaus vyresnioji specialistë;

Petras Navickas, Ðvietimo ir mokslo ministerijos Ðvieti-
mo strategijos departamento Ðvietimo prieþiûros skyriaus vy-
riausiasis specialistas;

Edita Nemeikðienë, Vilniaus miesto savivaldybës lopðe-
lio-darþelio „Gandriukas“ direktorë;

Dalë Pakënienë, Panevëþio miesto savivaldybës Kastyèio
Ramanausko lopðelio-darþelio direktorë;

Erika Ravinska, Trakø rajono savivaldybës lopðelio-dar-
þelio „Obelëlë“ auklëtoja;

Vida Rudzinskienë, Pedagogø profesinës raidos centro
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedëja;

Dalia Stundienë, Vilniaus miesto savivaldybës lopðelio-
darþelio „Pakalnutë“ direktoriaus pavaduotoja;

Graþina Ðeibokienë, Ðvietimo ir mokslo ministerijos Ben-
drojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ug-
dymo skyriaus vedëja;

Jûratë Talalienë, Kauno miesto savivaldybës lopðelio-dar-
þelio „Volungëlë“ direktorë;

Audronë Trumpickienë, Kauno miesto savivaldybës lop-
ðelio-darþelio „Auðrinë“ direktorë;

Ona Vaicekauskienë, Vilniaus miesto savivaldybës ad-
ministracijos Ðvietimo skyriaus inspektorë metodininkë;

dr. Antanas Valantinas, Ðvietimo plëtotës centro direk-
toriaus pavaduotojas;

Nijolë Valaðkevièienë, Panevëþio miesto savivaldybës lop-
ðelio-darþelio „Auðra“ direktoriaus pavaduotoja;

Danguolë Valienë, Kauno miesto savivaldybës lopðelio-
darþelio „Auðrinë“ direktoriaus pavaduotoja;
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Þaneta Vasilenko, Trakø rajono savivaldybës lopðelio-
darþelio „Obelëlë“ direktorë;

Valerija Vinciûnienë, Vilniaus miesto savivaldybës lop-
ðelio-darþelio „Gabijëlë“ auklëtoja;

Bronë Zalieckienë, Vilniaus miesto savivaldybës „Þibu-
rio“ darþelio-mokyklos direktorë.

Projekto „Ikimokyklinio ugdymo ástaigos vidaus au-
dito metodikos rengimas“ koordinavimo grupë: Vida Ru-
dzinskienë, Elena Markevièienë, Egidija Nausëdienë, Petras
Navickas, Graþina Ðeibokienë, Ona Vaicekauskienë.

Leidinio „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus au-
dito metodika“ rengëjai:

Rièardas Aliðauskas, Ðvietimo ir mokslo ministerijos Ðvie-
timo strategijos departamento Ðvietimo plëtotës skyriaus ve-
dëjas;

Daiva Drungilienë, Pedagogø profesinës raidos centro
Informaciniø technologijø skyriaus vedëja;

Jolita Gedvilienë, Vilniaus miesto savivaldybës lopðelio-
darþelio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja;

Rita Lekerauskienë, Utenos rajono savivaldybës mokyk-
los-darþelio „Varpelis“ direktorë;

Janina Lukðienë, Vilniaus savivaldybës Pagiriø darþelio
„Pelëdþiukas“ direktoriaus pavaduotoja;

Daina Murauskienë, Panevëþio rajono savivaldybës Dem-
bavos lopðelio-darþelio direktorë;

Egidija Nausëdienë, Ðvietimo ir mokslo ministerijos Ben-
drojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ug-
dymo skyriaus vyresnioji specialistë;

Petras Navickas, Ðvietimo ir mokslo ministerijos Ðvieti-
mo strategijos departamento Ðvietimo prieþiûros skyriaus vy-
riausiasis specialistas;

Jurgita Oþekauskienë, Kauno miesto savivaldybës sanato-
rinio lopðelio-darþelio „Puðynëlis“ direktoriaus  pavaduotoja;

Ijola Petrauskienë, Këdainiø rajono savivaldybës mokyk-
los-darþelio „Kaðtonas“ direktoriaus pavaduotoja;

Jolanta Piliponytë, Transparecy international Lietuvos
skyriaus projektø direktorë;

Eglë Pranskûnienë, Mokyklø tobulinimo centro direk-
torë;

Graþina Ðeibokienë, Ðvietimo ir mokslo ministerijos Ben-
drojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ug-
dymo skyriaus vedëja;

Marina Vildþiûnienë, Mokyklø tobulinimo centro pro-
jektø direktorë.

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos, 2004 metais daly-
vavusios bandant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vi-
daus audito metodikos projektà“, teikusios pasiûlymø me-
todikai tobulinti:

1. Druskininkø savivaldybës lopðelis-darþelis „Þibutë“;
2. Elektrënø  savivaldybës  Vievio lopðelis-darþelis „Eg-

lutë“;
3. Ignalinos rajono savivaldybës Dûkðto lopðelis-darþelis

„Kregþdutë“;
4. Kauno  miesto savivaldybës sanatorinis lopðelis-dar-

þelis „Puðynëlis“;
5. Kazlø Rûdos savivaldybës lopðelis-darþelis „Puðelë“;
6. Kupiðkio  rajono savivaldybës lopðelis-darþelis „Sau-

lutë“;
7. Këdainiø rajono savivaldybës darþelis-mokykla „Kað-

tonas“;
8. Palangos miesto savivaldybës lopðelis-darþelis „Nykð-

tukas“;
9. Panevëþio rajono savivaldybës Dembavos lopðelis-

darþelis;
10. Radviliðkio rajono savivaldybës lopðelis-darþelis

„Þvaigþdutë“;
11. Ðiauliø  miesto savivaldybës lopðelis-darþelis „Kleve-

lis“;
12. Ðilutës rajono savivaldybës darþelis-mokykla „Puðe-

lë“;
13. Tauragës rajono savivaldybës vaikø reabilitacijos cen-

tras-mokykla „Puðelë“;
14. Telðiø rajono lopðelis-darþelis „Eglutë“;
15. Trakø rajono savivaldybës Lentvario lopðelis-darþe-

lis „Ðilas“;
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16. Ukmergës rajono savivaldybës lopðelis-darþelis „Eg-
lutë“;

17. Utenos rajono savivaldybës mokykla-darþelis „Var-
pelis“;

18. Vilniaus miesto savivaldybës Vilkpëdës lopðelis-dar-
þelis;

19. Vilniaus miesto savivaldybës lopðelis-darþelis „Þilvi-
nëlis“;

20. Vilniaus rajono savivaldybës Pagiriø vaikø darþelis
„Pelëdþiukas“.

Konsultantai:
Vida Gudauskienë, Lietuvos Respublikos ðvietimo ir

mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos psichologijos
centro metodikø rengimo ir standartizavimo padalinio psi-
chologë;

Audronë Bukmanaitë, Kauno miesto savivaldybës admi-
nistracijos Ðvietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialis-
të;

Edita Maðèinskaitë, Elektrënø savivaldybës administra-
cijos Ðvietimo skyriaus vyriausioji specialistë.
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