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VILNIAUS SANTARIŠKIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS
2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai: direktorė J. Smulskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Matijošienė, auklėtoja A. Dijakaitė,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė R. Kulienė, psichologė Ž. Kraujalė.
Veiklos įsivertinimo metodika: lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu, kiekvienais mokslo metais
atlieka vidaus įsivertinimą. Savo veikloje vadovaujasi „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557. Vilniaus Santariškių lopšelyje-darželyje vidinis įsivertinimas atliekamas
etapais:


Pasirengimas.



„Platusis“ auditas.



„Giluminis“ auditas.



Atsiskaitymas ir bendruomenės informavimas.



Planavimas.

Veiklos įsivertinimo etapas: atlikus ,,platųjį“ auditą, giluminei analizei 2017 m. pasirinktas 1.1.3. įstaigos mikroklimatas, kaip vienas iš svarbiausių
organizacijos kultūros ugdymo ir formavimo komponentų. Vidinio įsivertinimo darbo grupė parengė tyrimo veiksmų planą, mikroklimato įsivertinimo
metodiką. 2018 m. sausio mėn. atlikta 1.1.3. įstaigos mikroklimato (darbuotojų) analizė naudojant Organizacijų diagnostikos klausimynas (ODQ) (angl.
Organisational Diagnosis Questionnaire) (Preziosi, 1980) (1 priedas). 2018 m. balandžio mėn. atliktas pedagoginio personalo motyvavimo tyrimas (2

priedas). 2018 m. lapkričio mėn. planuojamas pakartotinis mikroklimato įsivertinimas bei tėvų apklausa. 2018 m. gruodžio mėn. duomenų palyginimas
ir pristatymas bendruomenei.
Uždaviniai (tikslui
įgyvendinti)

Tikslas

1. Atlikus
1.1.
giluminę
rodiklio 1.1.3.
Mikroklimatas
analizę pateikti
išvadas
ir
rekomendacijas
įstaigos veiklos
kokybei gerinti
2019 metams. 1.2.

3.

Įgyvendinimo
priemonės

Terminai

Kaštai

Atsakingi
vykdytojai

Tikslo įgyvendinimo
vertinimo kriterijai

Pamatavus darbuotojų
mikroklimatą parengti
mikroklimato
gerinimo planą.

2-jų atliktų tyrimų:
darbuotojų
mikroklimato tyrimo
ir
pedagogų
motyvavimo tyrimo
duomenų
analizė,
išvados ir plano
rengimas.

Darbo grupės Žmogiškieji Veiklos kokybės
posėdis 2018 ištekliai
įsivertinimo
m.
spalio
darbo
grupės
mėn.
nariai

Parengta darbuotojų
mikroklimato
ir
motyvacijos gerinimo
priemonė.

Rodiklio 1.1.3.
Mikroklimatas
giluminės analizės
išvadų ir gerinimo
priemonės
pristatymas
bendruomenei.

Bendruomenės
informavimas
pateikiant giluminio
audito išvadas

Darbo grupės Žmogiškieji Veiklos kokybės
posėdis 2018 ištekliai
įsivertinimo
m. gruodžio
darbo
grupės
mėn.
nariai

Mikroklimato
ir
motyvacijos gerinimo
priemonės
veiklų
įtraukimas į 2019 metų
veiklos planą.

,,Platusis“ auditas,
naujos srities
giluminei analizei
pasirinkimas 2019
metams.

,,Plačiojo“
audito
anketavimas,
duomenų
analizė
srities
giluminei
analizei nustatymas

Darbo grupės Žmogiškieji Veiklos kokybės Pasirinkta
posėdis 2018 ištekliai
įsivertinimo
tobulintina
m. gruodžio
darbo
grupės sritis.
mėn.
nariai

nauja
veiklos

