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Kauno vaikų darželio ,,Raudonkepuraitė“ ugdymo kokybė

    Kokybiškas  ikimokyklinis  ugdymas  palengvina  tolesnį  vaiko  mokymąsi  mokykloje,  turi  įtakos
tolesnei  asmenybės  socialinei  ir  emocinei  raidai.  Darželyje  susitarimas  dėl  ikimokyklnio  ugdymo
kokybės vyko apklausus ugdytinių tėvelius,  išklausius pedagogų nuomonės ir pravedus diskusijas su
ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  amžiaus  vaikais.  Tėvai  daugiau  akcentavo  draugišką  auklėtojų
bendravimą su vaikais ir vaikų ugdymą užsiėmimų metu.Vaikai vertino žaislus, žaidimus ir , kad jie turi
draugų.  Pedagogai  daugiau  pabrėžė  edukacinių  aplinkų  svarbą,  bendradarbiavimą  su  bendruomene,
ugdymo procesą ir jo vertinimą.

Išskyrėme du ugdymo kokybės tipus: struktūros kokybė ir proceso kokybė.

STRUKTŪROS KOKYBĖ

Ugdymo kokybės
kriterijai 

Ugdymo kokybės kriterijų  aprašas

Pakankamas  grupės
personalas

Grupėje dirba 2 auklėtojos
Auklėtojos padėjėja
Asistentai ( arba tėvai, studentai, savanoriai)

Aukšta pedagoginio 
personalo 
kvalifikacija ir 
kompetencija

Pedagogai nuolat tobulina kvalifikaciją ir siekia aukštesnių kvalifikacinių 
kategorijų. Kiekvienoje gupėje dirba pedagogas, turintis auklėtojo 
metodininko kvalifikacinę kategoriją.

Pedagogai geba naudoti informacines ir komunikacines technologijas, dirbti 
komandoje, reflektuoti ir diegti pažangias ugdymo technologijas.

Motyvuojantis dirbti 
pedagoginio 
personalo 
apmokėjimas

Pedagogų atlyginimai paskirstyti pagal pasiekimus
Numatytas papildomas apmokėjimas už pasiektus laimėjimus

Maksimalus vaikų 
skaičius grupėse

Vaikų  skaičius  atitinka   Lietuvos  higienos  normos  HN 75:2010  „  Įstaiga,
vykdanti  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programą.  Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“  reikalavimus. 
Kiekvienoje grupėje po 18 to paties amžiaus vaikų

Saugi, estetiška, 
vaiko amžių 
atitinkanti fizinė 
aplinka

VAIKŲ GRUPĖS
Vaikų grupių erdvė estetiška, moderniai įrengta.
Grupių erdvės suskirstytos veiklos centrais pagal vaikų amžių ir poreikius
Patalpose yra erdvės, kuriose vaikas gali pabūti ramiai ir atsipalaiduoti. 
Kiekvienas  vaikas  turi  stalčiuką  individualioms  asmeninėms  priemonėms



 susidėti
KITOS PATALPOS
Įrengtas logopedo kabinetas pritaikytas individualiai vaikų veiklai
Įrengta vieta vaikų fizinei veiklai grupėms ir darbui mažimis grupelėmis su
vaikais, turinčiais judesio ir padėties sutrikimus 
KIEMAS
Darželio kieme gausu priemonių vaikų fizinei ir ramiai veiklai visoms vaikų
amžiaus grupėms
Tvarkingos, saugios laipynės, darželio tvora ir žaidimų aikštelės

Įvairios,vaiko 
kūrybines galias ir 
ugdymosi 
motyvaciją 
skatinančios 
edukacinės 
priemonės

Visuose  veiklos  centruose  yra  ne  mažiau  kaip  po  20  ugdymo  priemonių
Grupių aplinkose pagal vaikų amžių yra priemonių, skatinančių vaikus pažinti
raides,  žodžius,  skaityti,  kopijuoti  raštą. Yra  priemonių  ant  sienų,  baldų
paviršių, grindų ir kitų paviršių.
Priemonės centruose keičiamos ar papildomos du kartus metuose
Yra po 1 inovatyvią ugdymo priemonę kiekvienoje grupėje 
Ugdymo priemonės įvairios, lavinančios visas ugdymo kompetencijas
Priemonės yra pirktinės, tėvelių, pedagogų ir vaikų pagamintos

Į vaiko poreikius 
orientuota ugdymo 
programa

Ugdymo programos taikomos kūrybiškai, atsižvelgiant į skirtingų poreikių ir
gebėjimų vaikus.
Yra  pastebimas  nuoseklus  pereinamumas  iš  ikimokyklinio  ugdymo
programos į priešmokyklinio ugdymo programą

Planai tenkinantys 
visos bendruomenės 
lūkesčius ir 
užtikrinantys 
darželio veiklos 
pažangą

Planai  įgyvendinantys  šalies  Švietimo  politiką  ir  pažangias  ikimokyklinio
ugdymo tendencijas
Dera tarpusavyje strateginis, metų veiklos ir grupių veiklos planai
Planuose atsispindi vaikų, tėvų ir pedagogų lūkesčiai

PROCESO KOKYBĖ

Ugdymo kokybės
rodiklis 

Ugdymo kokybės rodiklio aprašas

Geras darželio 
mikroklimatas

DARŽELIO MASTU
Ygdytiniai ir tėvai laisvai bendrauja su visais darželio darbuotojais
Darbuotojai  vengia bendrauti pakeltu tonu tiek su kolegomis, tiek su vaikais.
Maža darbuotojų kaita 
Darbuotojai ir tėvai skatinami padėkos raštais
Organizuojami visai bendruomenei skirti  renginiai
Pedagogai dalinasi darbo patirtimi
Konfliktų mažai ir jie sprendžiami susitarimo būdu.
GRUPĖSE
Nuolat bedraujantys tėvai, pedagogai, vaikai
Pedagogo dėmesys paskirstomas tolygiai visiems vaikams
Vyrauja susitarimai tarp grupėse dirbančių suaugusiųjų
Vaikai nori eiti į darželį
Vaikai šypsosi
Vaikų elgesio problemų (peštynių, patyčių) kyla retai

Į individualius vaikų
poreikius  orientuota

Vaikų veikla organizuojama mažomis grupelėmis, individualiai su pedagogu ir
be jo



ugdomoji veikla Ugdymo užduotys ir metodai atitinka vaikų amžių ir nekelia įtampos vaikui
Vaikams siūlomos  veiklos  nuolat  peržiūrimos,  keičiamos  ar  modifikuojamos
atsižvelgiant į vaikų interesus ir poreikius
Yra daug veiklų, vaikai turi galimybę rinktis norimą veiklą, žaidimus.
Kompleksiškai sprendžiamos vaikų problemos (su specialistais)
Aptarnaujantis personalas yra aktyvūs grupės veiklos dalyviai
Vaikai  skatinami  savarankiškai  rinktis  veiklas  ir  jas  atlikti.  Personalas  tik
padeda nustatyti eiliškumą, jei daug vaikų renkasi tą pačią veiklą.

Pastebimi vaikų 
pasiekimai

Kasmet darželio ugdytiniai dalyvauja Kauno miesto renginiuose
Kartą per metus vienas ar visa ugdytinių grupė tampa lauretais, ar I,II,III vietos
nugalėtojais
Pastebima specialiųjų poreikių vaikų pažanga

Vykdomas vaikų 
pažangos pasiekimų 
vertinimas

Nuolat atliekamas ugdytinių pasiekimų vertinimas. Vertina pedagogai ir tėvai.
Kasmet, du kartus su tėvais, aptariami vaikų pasiekimai ir jų tolesnio ugdymo
gairės

Bendradarbiavimu 
paremtas 
bendravimas su 
ugdytinių tėvais

Tėvai nuolatiniai dalyviai ir iniciatoriai darželio veikloje.
Vyksta  nuolatinė   informacijos  kaita  tarp  tėvų,  pedagogų,  specialistų  ir
administracijos.Tėvai domisi vaikų pasiekimais, kartu sprendžiamos problemos

Ugdymo procesą 
papildantis 
bendradarbiavimas 
su socialiniais 
partneriais

Socialiniai partneriai dalyvauja darželio ugdomojoje veikloje
Kartą per mėnesį rengiamos šventės, išvykos,bendri renginiai,užsiėmimai.
Vyksta pedagogų pasidalinimas gerąja patirtimi
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