
LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS“ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 
GRUPĖS PLANAS 2020 m 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas (toliau – įsivertinimas) yra sistemingas veiklos ir 
rezultatų naudingumo tyrimas. Lopšelio-darželio bendruomenė, dalyvaudama įsivertinimo procese, 
įgyja nuolatinio mokymosi ir kūrybiškos veiklos patirties.  
TIKSLAS 
 Atlikti lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą.  
UŽDAVINIAI: 
 1. Numatyti lopšelio-darželio veiklos tobulinimo perspektyvą;  
 2. Stiprinti lopšelio-darželio bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už viso lopšelio- 
darželio veiklos kokybę; 
 3. Teikti lopšelio-darželio bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie tirtų 
lopšelio- darželio veiklos sričių kokybę;  
4. Didinti lopšelio-darželio personalo kompetenciją, skatinti savo patirties refleksiją. 
 

 
Etapai 

 
Veikla 

 
Data 

 
Atsakingi 

 
 
 
 
Pasirengimas 
įsivertinti 
 

1. Lopšelio-darželio veiklos 
kokybės 
įsivertinimo vykdymo plano 
sudarymas ir pristatymas. 
2. Lopšelio-darželio 
bendruomenės 
informavimas apie lopšelio-
darželio 
veiklos kokybės įsivertinimo 
organizavimą (L/DVKĮ). 

2019-12-27 
 
 
 
 
 
 
2020-01-06 

M. Borisenkova, 
L/DVKĮ grupės 
nariai 
 
 
 
 
M. Borisenkova 
 

 
 
 
Platusis veiklos 
įsivertinimas 

1. Plačiojo veiklos įsivertinimo 
vykdymas. Pedagogai (lopšelio-
darželio personalas, tėvai) pildo 
audito atlikimo formą. 
2. Plačiojo įsivertinimo rezultatų 
apibendrinimas ir srities 
giluminiam įsivertinimui 
nustatymas. 

 
 
 
2020-01- 
06/10 
 

M. Borisenkova, 
L/DVKĮ grupės 
nariai 
 
 
L/DVKĮ grupės 
nariai 

 
 
 
 
 
 
Pasirinktos 
problemos 
giluminis 
nagrinėjimas 
ir įsivertinimas 

1. Darbo grupių pagal pasirinktus 
rodiklius suformavimas. 
2. Pirminių iliustracijų kūrimas 
darbo grupėse, pagalbinių rodiklių 
požymių nustatymas, vertinimo 
šaltinių ir metodų numatymas. 
Klausimynų sudarymas. 
3. Vertinimo metodų ir šaltinių 
numatymas, vertinimo instrumentų 
rengimas, duomenų rinkimas ir 
apibendrinimas, rezultatų 
lyginimas su 
pateiktomis iliustracijomis. 

2020-01-20 
 
 
2020-02-05 
– 
2020 - 04-20 
 
 
2020-01-20 
– 
2020-04-30 

M. Borisenkova, 
L/DVKĮ grupės 
Nariai 
L/DVKĮ grupės 
nariai, giluminio 
audito darbo grupė 
 
 
L/DVKĮ grupės 
nariai, giluminio 
audito darbo grupė 

Atsiskaitymas apie 
atliktas vertinimo 
procedūras ir 

1. Giluminio lopšelio-darželio 
veiklos  kokybės įsivertinimo 
rezultatų pateikimas ir aptarimas. 

2020 -08-28  M. Borisenkova,L 
/DVKĮ grupės 
nariai 



informavimas apie 
gautas išvadas 
 
 
Rezultatų 
panaudojimas 
tolesnės veiklos 
tobulinimui planuoti 

1. Rekomendacijų ugdymui 
tobulinti, 
gerinti pateikimas. 
2. Rekomendacijų panaudojimas 
lopšelio-darželio veiklos 
planavimo 
tikslui – gerinti mokinių pažangą ir 
pasiekimus, pasiekti. 

 
Mokytojų 
tarybos 
posėdis 

 
M. Borisenkova, 
L/DVKĮ grupės 
nariai 

 

Planas patvirtintas Mokytojų tarybos posėdyje 2019-12-27 

Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė           Marina Borisenkova 


