
PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 

,,PLAČIOJO“ VIDAUS AUDITO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

 

2017–2018 m. m. atliktas lopšelio-darželio ,,Saulutė“ ,,Platusis“ vidaus auditas. Jo 

atlikimui 2017 m. rugpjūčio 31 d. Mokytojų tarybos posėdžio Nr.1 protokoliniu nutarimu Nr. 14 

pritarta darbo grupės  patvirtinimui. Darbo grupė patvirtinta 2017-09-01 direktorės įsakymu Nr. (1.3)-

V-67. 

,,Platusis“ vidaus auditas atliktas siekiant  įvertinti lopšelio-darželio veiklą, iškeliant jos 

tobulinimo uždavinius. Atliekant ,,Platųjį“ vidaus auditą buvo įvertintos 6 veiklos sritys, turinčios 

įtakos ugdymo kokybei ir bendrai lopšelio-darželio veiklai. Vertinime dalyvavo ir anketas  pildė - 15 

įstaigos pedagogų (priedas Nr. 3 - Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos 2 

priedas).  

Apibendrinus 1 veiklos srities ,,Etosas“ rezultatus išryškėjo, jog dominuoja 4 lygio 

įvertinimai. (žr. į 1 lentelę). Pagal šią sritį buvo vertinama: ,,Mokyklos vertybės“ (1.1.), ,,Mokyklos 

įvaizdis“ (1.2.) , ,,Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai“ (1.3.).   

1. ETOSAS      1 lentelė 

 Veiklos 

rodikliai 

Pagalbiniai rodikliai Vertinimo lygiai 

 

4 3 2 1 Iš viso 

1.1. 

Mokyklos 

vertybės 

1.1.1. Vaikų kultūra 8 7 - - 15 

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, 

estetika 

12 3 - - 15 

1.1.3. Mokyklos mikroklimatas 9 6 - - 15 

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir 

teisingumas 

12 3 - - 15 

1.1.5. Tradicijos 11 4 - - 15 

1.2. 

Mokyklos 

įvaizdis 

1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo 

mokykla jausmas 

8 7 - - 15 

1.2.2. Mokyklos populiarumas ir prestižas 11 4 - - 15 

1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra 10 4 1 - 15 

1.3. 

Mokyklos 

vidaus ir 

išorės ryšiai 

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių 

bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė 

7 8 - - 15 

1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais 

10 5 - - 15 

1.3.3. Atvirumas pokyčiams 10 5 - - 15 

1.3.4. Mokyklos vieta bendruomenėje 11 4 - - 15 

 

Apibendrinus veiklos rodiklio ,,Mokyklos vertybės“ (1.1.) ir pagalbinių rodiklių - 

,,Vaikų kultūra“ (1.1.1.), ,,Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika“ (1.1.2.), ,,Mokyklos 

mikroklimatas“ (1.1.3.), ,,Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas“ (1.1.4.), ,,Tradicijos“ (1.1.5.) 

apklausos rezultatus paaiškėjo, kad respondentai šią sritį įvertino 4, 3 lygiu, dominuoja 4 lygio 

įvertinimai. (žr. į 1 pav.).   

 



 
 

 1 pav. Mokyklos vertybės 

 

 

Veiklos rodiklio ,,Mokyklos įvaizdis“ (1.2.) ir pagalbinių rodiklių - ,,Tapatumo ir 

pasididžiavimo mokykla jausmas“ (1.2.1.), ,,Mokyklos populiarumas ir prestižas“ (1.2.2.), ,,Įvaizdžio 

kūrimo kultūra“ (1.2.3.) vertinimo rezultatai atskleidė, kad ši veiklos sritis įvertinta 4, 3 lygiu. 6% 

apklaustųjų Įvaizdžio kūrimo kultūrą įvertino 2 lygiu. (žr. į 2 pav.). 

 

 

 

2 pav. Mokyklos įvaizdis 

 

 

Išanalizavus veiklos rodiklio ,,Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai“ (1.3.) ir pagalbinių 

rodiklių ,,Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė“ (1.3.1.),   

,,Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais“ (1.3.2.), ,,Atvirumas pokyčiams“ 

(1.3.3.), ,,Mokyklos vieta bendruomenėje“ (1.3.4.) rezultatus išryškėjo, kad respondentai šią veiklos 

sritį įvertino 4, 3 lygiu. Geriausiai įvertintas pagalbinis rodiklis „Mokyklos vieta bendruomenėjeׅ“ 

73%  apklaustųjų įvertino 4 lygiu( žr. į 3 pav.).  
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3 pav. Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai 
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Pagal 2 veiklos sritį  ,,Vaiko ugdymas ir ugdymas(is)“ buvo vertinama: ,,Ugdymo 

turinys“ (2.1.), ,,Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas“ (2.2.), ,,Ugdymo(si) proceso kokybė“ 

(2.3.), ,,Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese“ (2.4.).   

Apibendrinus 2 veiklos srities ,,Vaiko ugdymas ir ugdymas(is)“ rezultatus (žr. į 2 lentelę) 

išryškėjo, jog dominuoja 4 lygio įvertinimai.  

2. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS   2 lentelė 

Veiklos rodikliai Pagalbiniai rodikliai Vertinimo lygiai 

  

2.1. Ugdymo 

turinys 

2.1.1. Programos atitiktis pagal 

valstybės nustatytus reikalavimus 

4 3 2 1 Iš viso 

12 3 - - 15 

2.1.2. Programų tarpusavio dermė 11 4 - - 15 

2.1.3. Programų atitiktis vaikų 

ugdymosi poreikiams ir interesams 

13 2 - - 15 

2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių 

atitiktis pagal vaikų amžių, poreikius 

bei interesus 

11 3 1 - 15 

2.2. Ugdymo(si) 

turinio ir 

procedūrų 

planavimas 

2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės 

veiklos planavimas 

10 5 - - 15 

2.2.2. Planavimo procedūrų kokybė 

  

6 9 - - 15 

2.2.3. Metodinė pagalba planavimui 6 8 1 - 15 

2.3. Ugdymo(si) 

proceso kokybė 

2.3.1. Ugdomosios veiklos 

tikslingumas, veiksmingumas, 

kūrybiškumas, sistemingumas 

10 4 1 - 15 

2.3.2. Ugdymo organizavimo kokybė 9 6 - - 15 

2.3.3. Mokytojo ir ugdytinio sąveika 11 4 - - 15 

2.3.4. Ugdymosi motyvacijos 

palaikymas 

10 5 - - 15 

2.4. Šeimos ir 

mokyklos 

bendradarbiavimas 

ugdymo procese 

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų 

ugdymo(si) procesą mokykloje 

12 3 - - 15 

2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką 

procedūrų kokybė 

12 3 - - 15 

2.4.3. Šeimos gaunamos informacijos 

kokybė 

10 4 1 - 15 

 

Apklausos duomenys atskleidė, kad gerai įvertintas veiklos rodiklis ,,Ugdymo turinys“ 

(2.1.) , dominuoja 4 lygio įvertinimai. (žr. į 4 pav.).  

 



 
 

4 pav. Ugdymo turinys 

 

Geriausiai įvertintas pagalbinis rodiklis ,,Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams 

ir interesams“ (2.1.3.) . 4 lygiu šį rodiklį įvertino 87 %, 3 – 13% apklaustųjų (žr. į 5 pav.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

5 pav. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams 

 

 

Apklausos duomenys atskleidė, kad gerai įvertintas veiklos rodiklis  „Ugdymo(si) 

turinio ir procedūrų planavimas“ (2.2), dominuoja 4, 3 lygio įvertinimai. (žr. į 6 pav.).  

 

 
 

6 pav. Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas 
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Atsižvelgus į apklausos rezultatus, atkreiptinas dėmesys į pagalbinį rodiklį ,,Metodinė 

pagalba planavimui“ (2.2.3.)  (žr. į 7 pav).  4 lygiu šis rodiklis įvertintas 40%, 3- 53%, 2-7%.  

 
 

 

7 pav. Metodinė pagalba planavimui  

 

Išanalizavus pagalbinio rodiklio ,,Ugdymo(si) proceso kokybė“ rezultatus išryškėjo, 

kad dominuoja 4 lygio įvertinimai. (žr. į 8 pav.).  

 

 
 

8 pav. Ugdymo(si) proceso kokybė 

 

 

 

Šioje srityje geriausiai įvertintas pagalbinis rodiklis ,,Mokytojo ir ugdytinio sąveika“ 

(2.3.3.). 4 lygiu šį rodiklį įvertino 73 %, 3- 27% respondentų (žr. į 9 pav.).  
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9 pav. Mokytojo ir ugdytinio sąveika 

 

Veiklos rodiklio ,,Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese“ (2.4.)  

anketinės apklausos duomenys atskleidė, kad vertinant šį rodiklį dominuoja 4 lygio įvertinimai. Gerai 

įvertinta „Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje“ (2.4.1), „Šeimos informavimo 

apie vaiką procedūrų ir gaunamos informacijos  kokybė“ (2.4.2. ir 2.4.3). (žr. į 10 pav.).   

 

 

 

 

 
                              10 pav. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese 
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Atsižvelgiant į 3 veiklos sritį - ,,Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“, analizuojami 

pagalbiniai rodikliai: ,,Vaiko raidos pasiekimų vertinimas“ (3.1.) , ,,Vaiko pasiekimų kokybė“ (3.2) 

(žr. į 3 lentelę).  

3. VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAI                  3 lentelė 

Veiklos rodikliai Pagalbiniai rodikliai Vertinimo lygiai 

 3.1. Vaiko raidos  

ir pasiekimų 

vertinimas 

4 3 2 1 Iš 

viso 

3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo 

sistema 

11 4 - - 15 

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant 

vaiko pasiekimus ir juos vertinant 

10 5 - - 15 

3.2. Vaiko 

pasiekimų 

kokybė 

3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus 

tarpsniais 

8 7 - - 15 

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė 

priešmokykliniame amžiuje 

9 6 - - 15 

3.2.3. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi 

pažanga 

6 7 2 - 15 

 

Apibendrinus pagalbinio rodiklio ,,Vaiko raidos pasiekimų vertinimas“ (3.1.) rezultatus 

išryškėjo, kad dauguma respondentų šį rodiklį įvertino 4 lygiu. (žr. į 11 pav.).  

 
 

11 pav. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas 

 

 

 Apibendrinus pagalbinio rodiklio ,,Vaiko pasiekimų kokybė“ (3.2.) rezultatus paaiškėjo, 

kad šį rodiklį dauguma respondentų įvertino 4, 3 lygiu. (žr. į 12 pav.).   
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12 pav. Vaiko pasiekimų kokybė 

 

 

Gerai įvertintas pagalbinis rodiklis ,,Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame 

amžiuje“ (3.2.2.). 4 lygiu įvertino 60%., 3 - 40% respondentų.  (žr. į 13 pav.).   

 

13 pav. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje 

 

 Vertinant „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) pažangą“ (3.2.3.) paaiškėjo, kad šioje 

srityje, siekiant kokybiškesnio šių vaikų vertinimo, reikėtų numatyti priemones. 47% anketinės 

apklausos dalyvių šį rodiklį įvertino 3 lygiu. Tuo tarpu 4 – 40%., 2 – 13% respondentų. (žr. į 14 pav.) 

 

14 pav. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga 
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Pagal 4 veiklos sritį ,,Parama ir pagalba vaikui, šeimai“ buvo analizuojama ,,Vaiko 

teisių garantavimas ir atstovavimas“ (4.1), ,,Vaiko poreikių tenkinimas“ (4.2.), ,,Parama ir pagalba 

šeimai“ (4.3.). Apibendrinti rezultatai atskleidė, kad šioje srityje dominuoja 4 lygio įvertinimai.(žr.  į 

4 lentelę).  

 

4. PARAMA IR PAGALBA VAIKUI, ŠEIMAI   4 lentelė 

Veikos rodikliai Pagalbiniai rodikliai Vertinimo lygiai 

4.1. Vaiko teisių 

garantavimas ir 

atstovavimas 

4 3 2 1 Iš 

viso 

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veik                                                          

los dokumentuose 

12 2 1 - 15 

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje 13 2 - - 15 

4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje 12 3 - - 15 

4.2. Vaiko 

poreikių 

tenkinimas 

4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių 

ir socialinių poreikių tenkinimas 

     11 4 - - 15 

4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas 14 1 - - 15 

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba 4 7 4 - 15 

4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas 10 4 1 - 15 

4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams 4 5 6 - 15 

4.3. Parama ir 

pagalba šeimai 

4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė 8 6 1 - 15 

4.3.2. Teikiamų paslaugų kokybė 11 4 - - 15 

4.3.3. Paslaugų tikslingumas 12 3 - - 15 

 

                Apibendrinus veiklos rodiklio ,,Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas“ (4.1.) ir jo 

pagalbinių rodiklių  ,,Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose“ (4.1.1.), ,,Vaiko 

teisių garantavimas mokykloje“ (4.1.2.), ,,Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje“ (4.1.3)  rezultatus 

paaiškėjo, kad vaiko teisės įstaigoje pakankamai gerai garantuojamos ir atspindimos mokyklos veiklos 

dokumentuose. Didžioji dauguma respondentų  šį rodiklį vertino 4 lygiu. (žr. į 15 pav.).   

 

 
 

15 pav. Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas 
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 Išanalizavus veiklos rodiklio ,,Vaiko poreikių tenkinimas“ (4.2.) duomenis paaiškėjo, 

kad vertinant šį rodiklį dominuoja  4, 3  lygio įvertinimai. Geriausiai įvertinti pagalbiniai rodikliai 

„Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas“ (4.2.2) „Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir 

socialinių poreikių tenkinimas“ (4.2.1) bei „Vaiko sveikatos stiprinimas“ (4.2.4)  (žr. į 16 pav.).  

 

 

 
 

16 pav. Vaiko poreikių tenkinimas 

 

 

 Atsižvelgus į apklausos rezultatus, atkreiptinas dėmesys į pagalbinį rodiklį 

,,,Psichologinė ir socialinė pagalba“ (4.2.3.) respondentai vertino 3 lygiu – 46%, 4 ir 2 lygiu – po 27%. 

(žr. į 17 pav.).   

 

17 pav. Psichologinė ir socialinė pagalba 

 

 Atsižvelgus į apklausos rezultatus, atkreiptinas dėmesys į pagalbinį rodiklį ,,Pagalba 

specialiųjų poreikių vaikams“ (4.2.5.) respondentai vertino 2 lygiu – 40%, 3 lygiu – 33% , 4 lygiu – 

27%. (žr. į 18 pav.).   
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4.2. Vaiko poreikių tenkinimas

4 (labai gerai) 3 (gerai) 2 (patenkinamai) 1 (nepatenkinamai)

27%

46%

27%

4.2.3. Psichologinė ir socialinė 
pagalba

4 (labai gerai) 3 (gerai)

2 (patenkinamai) 1 (nepatenkinamai)



 
 

18 pav. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams 

 

 

 Išanalizavus veiklos rodiklio ,,Parama ir pagalba šeimai“ (4.3.) duomenis paaiškėjo, kad 

vertinant šį rodiklį dominuoja 4, 3 lygio įvertinimai. Geriausiai įvertinti pagalbiniai rodikliai 

„Paslaugų tikslingumas“ (4.3.3) ir „Teikiamų paslaugų kokybė“ (4.3.2)   (žr. į 19 pav.).  

 

 

 
 

19 pav. Parama ir pagalba šeimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

33%

40%

4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams

4 (labai gerai) 3 (gerai)

2 (patenkinamai) 1 (nepatenkinamai)
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4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai
įvairovė

4.3.2. Teikiamų paslaugų kokybė 4.3.3. Paslaugų tikslingumas

4.3. Parama ir pagalba šeimai

4 (labai gerai) 3 (gerai) 2 (patenkinamai) 1 (nepatenkinamai)



         Pagal 5 veiklos sritį ,,Ištekliai“ (5.) buvo vertinama:  ,,Personalo politika“ (5.1.), 

,,Materialinė aplinka“ (5.2.), ,,Finansiniai ištekliai“ (5.3). Rezultatai atskleidė, kad dominuoja 4, 3 

lygio įvertinimai. (žr. į 5 lentelę).   

 

5. IŠTEKLIAI     5 lentelė 

Veiklos rodikliai Pagalbiniai rodikliai Vertinimo lygiai 

4 3 2 1 Iš viso 

5.1. Personalo 

politika 

5.1.1. Personalo formavimas 14 1 - - 15 

5.1.2. Personalo kompetencija ir jos 

panaudojimas 

14 1 - - 15 

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas 14 1 - - 15 

5.2. Materialinė 

aplinka 

5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė 

mokykloje 

11 4 - - 15 

5.2.2. Ugdymą(-si) skatinanti aplinka 9 6 - - 15 

5.3. Finansiniai 

ištekliai 

5.3.1. Finansavimas 3 7 5 - 15 

5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema 9 5 1 - 15 

 

Vertinant veiklos rodiklį ,,Personalo politika“ (5.1.) galima teigti, kad visi trys šios 

srities pagalbiniai rodikliai įvertinti 4 lygiu - labai gerai. (žr. į 20 pav.).   

 

 
20 pav. Personalo politika 

 

 

       Išanalizavus veiklos rodiklio ,,Materialinė aplinka“ (5.2.) rezultatus išryškėjo, kad 

apklaustieji šį rodiklį vertino 4, 3 lygiu. (žr. į 21 pav.). 
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5.1.3. Galimybių tobulėti
sudarymas

5.1. Personalo politika

4 (labai gerai) 3 (gerai) 2 (patenkinamai) 1 (nepatenkinamai)



 
 

21 pav. Materialinė aplinka 

 

 

Išanalizavus veiklos rodiklio ,,Finansiniai ištekliai“ (5.3.) rezultatus išryškėjo, kad 

blogiausiai įvertintas pagalbinis rodiklis ,,Finansavimas“ (5.3). Čia ryškiai dominuoja 3 ir 2 lygio 

įvertinimai. (žr. į 22 pav.).  

 

 
 

22 pav. Finansiniai ištekliai 
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5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje 5.2.2. Ugdymą(-si) skatinanti aplinka

5.2. Materialinė aplinka

4 (labai gerai) 3 (gerai) 2 (patenkinamai) 1 (nepatenkinamai)
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5.3.1. Finansavimas 5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema

5.3. Finansiniai ištekliai

4 (labai gerai) 3 (gerai) 2 (patenkinamai) 1 (nepatenkinamai)



 Pagal 6 veiklos sritį  ,,Mokyklos valdymas“ (6.) buvo vertinama: „Vidaus auditas“ (6.1), 

,,Strateginis mokyklos planas, metinė veiklos programa bei jų įgyvendinimas“ (6.2.), ,,Mokyklos 

vadovų veiklos veiksmingumas“ (6.3.), ,,Valdymo ir savivaldos dermė“ (6.4.).   

Apibendrinti rezultatai atskleidė, kad ši sritis įvertinta pakankamai gerai, dominuoja 4 lygio 

įvertinimai. (žr. į 6 lentelę.).  

 

6. MOKYKLOS VALDYMAS    6 lentelė 

 Veiklos 

rodikliai 

Pagalbiniai rodikliai 

  

Vertinimo lygiai 

  

4 3 2 1 Iš  

viso 

6.1. Vidaus 

auditas 

6.1.1. Mokytojų ir kito personalo dalyvavimas vidaus 

audite 

11 4 - - 15 

6.1.2. Vadovo dalyvavimas vidaus audite 14 1 - - 15 

6.1.3. Vidaus audito rezultatų panaudojimas 13 2 - - 15 

6.2. Strateginis 

mokyklos 

planas, metinė 

veiklos 

programa bei jų 

įgyvendindamas 

6.2.1. Strateginio plano ir metinės veiklos programos 

struktūra ir turinys 

15 - - - 15 

6.2.2. Uždavinių įgyvendinimas 

 

13 2 - - 15 

6.2.3. Strateginio plano ir metinės veiklos programos 

veiksmingumas 

11 4 - - 15 

6.3. Mokyklos 

vadovų veiklos 

veiksmingumas 

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija 14 1 - - 15 

6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas 15 - - - 15 

6.3.3. Santykiai su personalu, komandų telkimas 14 1 - - 15 

6.4. Valdymo ir 

savivaldos 

dermė 

6.4.1. Mokyklos savivaldos institucijų kūrimas 14 1 - - 15 

6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas 13 2 - - 15 

6.4.3. Savivaldos ir mokyklos administracijos 

sprendimų ir veiksmų dermė 

14 1 - - 15 

 

Vertinant veiklos  rodiklį ,,Vidaus auditas“ (6.1.) ir jo pagalbinius rodiklius  ,,Mokytojų 

ir kito personalo dalyvavimas vidaus audite“ (6.1.1.), ,,Vadovo dalyvavimas vidaus audite“ (6.1.2.), 

Vidaus audito rezultatų panaudojimas“ (6.1.3.) paaiškėjo, kad  dauguma apklausos dalyvių šį rodiklį 

vertino 4 lygiu. Geriausiai įvertintas pagalbinis rodiklis ,,Vadovo dalyvavimas vidaus audite“ (6.1.2.). 

4 lygiu šį rodiklį vertino 93% respondentų. (žr. į 23 pav.).  

 



 
23 pav. Vidaus auditas 

 

 

Apžvelgus ,,Strateginis mokyklos planas, metinė veiklos programa bei jų 

įgyvendinimas“ (6.2.)  ir pagalbinių jo rodiklių ,,Strateginio plano ir metinės veiklos programos 

struktūra, turinys“ (6.2.1.), ,,Uždavinių įgyvendinimas“ (6.2.2.), ,,Strateginio plano ir metinės 

programos veiksmingumas“ (6.2.3.) duomenis išryškėjo, kad daugiausia respondentų šią sritį vertino 

4 lygiu. Geriausiai įvertintas rodiklis ,,Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir 

turinys“. 4 lygiu jį vertino 100% apklaustųjų. (žr. į 24 pav.). 

 

 
 

24 pav. Strateginis mokyklos planas, metinė veiklos programa bei jų įgyvendinimas 

 

 

Veiklos rodiklio ,,Mokyklos vadovų veiklos veiksmingumas“ (6.3.) duomenys 

atskleidė, kad  mokyklos vadovai veiksmingai organizuoja ir planuoja įstaigos veiklą. Šioje srityje 

ryškiai dominuoja 4 lygio įvertinimai. Geriausiai įvertintas pagalbinis rodiklis „Mokyklos 

atstovavimas ir reprezentavimas“ (6.3.2.). 4 lygiu įvertino 100% apklaustųjų. (žr. į 25 pav.).  
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6.1. Vidaus auditas

4 (labai gerai) 3 (gerai) 2 (patenkinamai) 1 (nepatenkinamai)
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6.2.1. Strateginio plano ir metinės
veiklos programos struktūra ir

turinys

6.2.2. Uždavinių įgyvendinimas 6.2.3. Strateginio plano ir metinės
veiklos programos

veiksmingumas

6.2. Strateginis mokyklos planas, metinė veiklos 
programa bei jų įgyvendinimas

4 (labai gerai) 3 (gerai) 2 (patenkinamai) 1 (nepatenkinamai)



 
 

25 pav. Mokyklos vadovų veiklos veiksmingumas 

 

Apibendrinus veiklos rodiklio ,,Valdymo ir savivaldos dermė“ (6.4.) rezultatus galima 

teigti, kad šioje srityje ryškiai dominuoja 4 lygio įvertinimai. (žr. į 26 pav.).  

 

 
 

26 pav. Valdymo ir savivaldos dermė 
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6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija 6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir
reprezentavimas

6.3.3. Santykiai su personalu,
komandų telkimas

6.3. Mokyklos vadovų veiklos veiksmingumas

4 (labai gerai) 3 (gerai) 2 (patenkinamai) 1 (nepatenkinamai)
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6.4.1. Mokyklos savivaldos institucijų
kūrimas

6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas 6.4.3. Savivaldos ir mokyklos
administracijos sprendimų ir

veiksmų dermė

6.4. Valdymo ir savivaldos dermė

4 (labai gerai) 3 (gerai) 2 (patenkinamai) 1 (nepatenkinamai)



Apibendrinus ,,Plačiojo“ vidaus audito rezultatus galima formuluoti išvadas: 

 

1. 1 veiklos srities -  ,,Etosas“ vertinimuose dominuoja 4 lygio įvertinimai. Respondentai šią sritį 

vertino 4, 3 lygiu. Geriausiai įvertintas veiklos rodiklis ,,Mokyklos vertybės“.                                   

2. 2 veiklos srities - ,,Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ vertinimuose dominuoja 4 lygio įvertinimai. 

Respondentai šią sritį vertino 4, 3, 2 lygiu. Planuojant ugdymo procesą, atkreiptinas dėmesys į 

metodinę pagalbą planavimui. (4 lygiu šis rodiklis įvertintas 40%, 3- 53%, 2-7%). Siekiant ugdymo(si) 

turinio ir procesų planavimo gerinimo, tobulintina  ugdymo planavimo procedūrų kokybė įtraukiant 

mokyklos bendruomenės narius (ne tik mokytojus) į ugdymo procesą bei metodinė pagalba 

planavimui sistemingai, įvairiomis formomis teikiant rekomendacijas, konsultacijas planavimo 

klausimais. 

3. 3 veiklos srities - ,,Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ vertinimuose dominuoja 4 lygio įvertinimai. 

Respondentai šią sritį vertino 4, 3, 2 lygiu. Geriausiai įvertintas rodiklis „Vaiko raidos ir pasiekimų 

vertinimas“. Vertinant „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažangą“ paaiškėjo, kad šioje srityje, 

siekiant kokybiškesnio šių vaikų vertinimo, reikėtų numatyti priemones. 47% anketinės apklausos 

dalyvių šį rodiklį įvertino 3 lygiu. Tuo tarpu 4 – 40%., 2 – 13% respondentų. 

4. 4 veiklos srities  - ,,Parama ir pagalba vaikui, šeimai“ vertinimuose dominuoja 4 lygio 

įvertinimai. Respondentai šią sritį vertino 4, 3, 2 lygiu. Geriausiai įvertintas pagalbinis rodiklis „Vaiko 

asmeninės raiškos tenkinimas“. Atkreiptinas dėmesys į psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą 

46% apklaustųjų šį rodiklį vertino 3 lygiu, 4 ir 2 lygiu – po 27% ir pagalbą specialiųjų poreikių 

vaikams 40% respondentų šį rodiklį vertino 2 lygiu , 33% - 3 lygiu, 27% - 4 lygiu. Planuojant 

specialiosios pagalbos teikimą ir pagalbą specialiųjų poreikių vaikams reikėtų stiprinti 

bendradarbiavimą su Prienų švietimo pagalbos tarnyba.  

5. 5 veiklos srities - ,,Ištekliai“ vertinimuose dominuoja 4, 3 lygio įvertinimai. Respondentai šią sritį 

vertino 4, 3, 2 lygiu. Geriausiai įvertinta ,,Personalo politika“. Blogai įvertinti finansiniai ištekliai. 

Finansavimo sritį 2 lygiu įvertino 33% respondentų.  Planuojant įstaigos finansus, tobulintina įstaigos 

biudžeto tvarkymo sritis. 2 lygiu šį rodiklį įvertino 7% respondentų. 

6. 6 veiklos srities  - ,,Mokyklos valdymas” vertinimuose dominuoja 4 lygio įvertinimai. 

Respondentai šią sritį vertino 4, 3 lygiu. Geriausiai įvertinti pagalbiniai rodikliai „Strateginio plano ir 

metinės veiklos programos struktūra ir turinys“ ir ,,Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas“ 4 lygiu 

įvertino 100% respondentų, taip pat gerai įvertintas veiklos rodiklis „Mokyklos vadovų veiklos 

veiksmingumas“, duomenys atskleidė, kad mokyklos vadovai veiksmingai planuoja ir organizuoja 

įstaigos veiklą. 

Pasirinkti 2 rodikliai, kurie bus vertinami atliekant įstaigoje „Giluminį“ vidaus auditą  -  

2.2. „Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas“ ir 6.3. „Mokyklos vadovų veiklos veiksmingumas“ 

(iš jų  pagalbiniai -  2.2.3. „Metodinė pagalba planavimui“ ir 6.3.2. „Mokyklos atstovavimas ir 

reprezentavimas“).  



„Platųjį“ vidaus auditą atliko darbo grupė: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Aleškevičienė (pirmininkė); 

Nariai: auklėtojos Lidija Kubilienė ir Inesa Tamošiūnienė  

 


