
ŠILUTĖS LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽVAIGŽDUTĖ“ 
GILUMINIO AUDITO ATASKAITA 

2016 M. 
      

 2016 metais įstaigos giluminiam auditui pasirinkta sritis „Mokyklos kultūra“, tema 1.3. Tvarka, 
veiklos rodikliai: 1.3.1. „Darbo tvarkos taisyklės“; 1.3.3. „Aplinkos jaukumas“.  
      Naudoti metodai ir šaltiniai: 

 dokumentų analizė,  
 klausimynas,  
 stebėjimas. 

Giluminio audito gautų duomenų pavyzdžiai ir faktai. 
Išanalizuotos lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ Darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai aprašai, Darbo 

saugos instrukcijos. 
Klausimynu išsiaiškinome, kiek įstaigos darbo tvarkos taisyklės padeda organizuoti ugdymą ir 

kas trukdo (dalyvavo 24 respondentai). Padeda organizuoti ugdymą: įstaigoje darbuotojai drausmingi, 
laikosi taisyklių ir tada, kai vadovo nėra įstaigoje 95%, įstaigoje, su darbo tvarkos taisyklėmis 
susipažinę 100% respondentų, Pareiginės apraše nurodytos funkcijos suprantamos 99%, įstaiga 
tvarkinga 97%, jeigu darbuotojai blogai elgiasi įstaigoje, vadovai stengiasi išsiaiškinti priežastis 85%. 
Trukdo: kai kurie darbuotojai nesilaiko darbo grafiko (vėluoja, per anksti palieka darbo vietą)  94%, 
vargina darbo grafikas, norėtų jį keisti 50%. 
        Klausimynu vaikams (dalyvavo 16 respondentų) išsiaiškinome ar vaikai įstaigoje jaučiasi saugūs 
ir nepažeidžiami emociškai. Respondentų atsakymai:  grupėje yra triukšmaujama, sunku susikaupti 
ir mokytis atsakė 97%, grupės taisyklės aiškios 97%, ar visada vaikai laikosi taisyklių 90%, jei vaikai 
blogai elgiasi ar auklėtojos stengiasi išsiaiškinti priežastį 97%. 

Ugdymo(si) aplinka suprantama kaip erdvė, kurioje vaikai būna, ugdosi, bendrauja, ir kur nuolat 
kuriasi tarpusavio santykiai, grindžiami tolerancija. Vaikų buvimo vieta yra estetiška: jauki ir 
skoninga, darni erdvė, daiktų ir spalvų kompozicijos požiūriu. Aplinka funkcionali, mobili, pritaikyta 
individualiai ar grupiniai veiklai. Aplinka saugi ir higieniška, t.y. darbo ir veiklos vietos tinkamai 
apšviestos, vėdinamos, nekenksmingos sveikatai, jose palaikoma optimali darbui temperatūra. 

Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad 2016 m. įstaigoje buvo atlikta aplinką gerinančių 
darbų: įstaigos kiemas ir vaikų pasivaikščiojimo takeliai iškloti trinkelėmis,  įrengta scena su 
suoliukais, panaikintas nesaugūs įrenginiai: „Gaublys“, čiuožykla „Dramblys“. 9, 5 grupėje dalinai 
pakeisti baldeliai, 11 grupėje nupirkti nauji stalai ir kėdutės, 10 grupėje pakeistos kėdutės, stalai ir 
kampelių baldeliai.  Atliktas visų grupių sanitarinių patalpų remontas.  

Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenė telkia daug pastangų, kurdama 
vaikų amžių, poreikius, galimybes atitinkančią ugdymosi aplinką: pedagogai savo jėgomis kuria 
ugdymui reikalinga priemonės, paramos skirstymo komisija skirsto 2% rėmimo lėšas, pritraukiama 
tėvų geranoriška parama, savivaldybės lėšos, tikslingai skirstomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų „krepšelių“ dotacijos.  
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