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2012 metais spalio mėnesį įstaigoje pravestas Platusis auditas (PL forma paimta iš 

„Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos“, 2005). Įstaigos pedagogams buvo 

išdalintos 23 anketos, suskaičiuoti rezultatai. 

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai: 

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika; 

2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas;  

2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas;  

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas;  

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija. 

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai: 

1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė; 

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba; 

4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas; 

5.3.1. Finansavimas (biudžetinės ir nebiudžetinės lėšos); 

6.4.2. Įstaigos savivaldos veiklumas. 

2012 - 2013 m. m. įstaigos giluminiam auditui pasirinktas pagalbinis rodiklis  5.2.1. Veiklos 

erdvė ir jos būklė įstaigoje. 2013 m. sausio - spalio mėnesiais vykdytas giluminis auditas, kurį 

atliko VAK grupė. 

 

Naudoti metodai ir šaltiniai.  
Naudojome šiuos vertinimo metodus: 

 anketinių duomenų lyginimas; 

 dokumentų analizė; 

 pedagogų apklausa žodžiu. 

Giluminiam auditui rodiklio 5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė įstaigoje analizei pasirinkti šie 

vertinimo šaltiniai: 

1. 2009 metų lapkričio 17 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorės įsakymas 

Nr.31 dėl piniginių lėšų prioriteto tvarkos; 

2. Įstaigos vardu gautos paramos komisijos už 2012 m. metus veiklos ataskaita; 

3. 2012 m. pedagogų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketos; 

4. 2012-2013 m. m. rėmėjų–tėvų dovanojimo faktų apžvalga (pedagogų apklausa) 

5. Klaipėdos  lopšelio-darželio „Volungėlė“ Direktorės Eugenijos Simpukienės 2012 metų 

veiklos ataskaita. 

 

Giluminio audito gautų duomenų pavyzdžiai ir faktai. 

2009 metų lapkričio 17 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorės įsakyme Nr.31 

nurodyta, jog piniginės lėšos prioriteto tvarka skiriamos tokiems uždaviniams įgyvendinti: 

1.ugdytinių saugumo užtikrinimui; 

2.teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. 

Paramos lėšas sudaro: rėmėjų parama, 2 procentai pajamų mokesčio bei lėšos už laimėtus 

projektus. 

Įstaigos vardu gautos paramos 2012 metais gauta 14075,14 lt. Iš jų įstaigos aplinkos turtinimui 

buvo  skirta 4498,78 lt. Įsigyta: spintos su lentynomis (1672,22 lt.) –„Šiaudinukų“ ir „Gintariukų“ 

grupėse , lentynos 6 vnt. (116,16) – „Spinduliukų“ grupėje, virtuvinės spintelės 3 vnt. (2710,40 lt.) -

„Gintariukų“ grupėje.  

Įstaigos vardu gautos paramos 2013 metais paskirstymas vaikų aplinkos turtinimui: įsigyta (iš 

laimėto projekto lėšų) nešiojamas kompiuteris – 987,36 lt., fotoaparatas – 999,46 lt., kompiuterio 



išorinis diskas – 563,62 lt., molis – 70,18 lt., lauko žaidimų kompleksas (avansas) 8200,00 lt. Viso: 

10820,62 lt. 

Apibendrintos 2012 m. pedagogų parengtos, pačių pasidarytos metodinės priemonės (duomenys 

gauti iš 2012 m. pedagogų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketų):  

 priešmokyklinio amžiaus vaikams „Drevinukų“ grupėje parengta padadalinamoji 

medžiaga komunikavimo kompetencijai ugdyti(s) „Menu menu mįslę keturgįslę“ ir 

„Paukščių balsų pamėgdžiojimui“, taip pat lėlių teatrui pasiūtos lėlės, padaryta lėlių širma 

spektakliams.  

 Megzti paukšteliai su vardais „Molinukų“, „Aitvariukų“ grupių aplinkos puošybai. 

 “Žiedynėlio“ grupėje parengtos ir apipavidalintos vaizdinės priemonės: „Kad užaugtum 

didelis ir sveikas“,  „Nykštukas ir metų laikai“. Įstaigos papuošimui padarytos popierinės 

gėlės. Pagamintos lėlės spektakliui „Laumžirgis“. 

 „Spinduliukų grupės aplinkos papuošimui numegztos gėlytės ir saulės spinduliukai.  

Atlikta pedagogų apklausa, apibendrinti 2012-2013 m. m. rėmėjų – tėvų dovanojimo faktai. Iš 

kurių matyti, ką įstaiga įsigijo: 

 „Aitvariukų“ (2) grupė - žaliuzės, magnetofonas; 

 „Mezginukų“ (3) grupė – šviesos stalo plastiko antstalis, dulkių siurblys; 

 „Siūlinukų“ (4) grupė – aptrauktas minkštas kampas; 

 „Molinukų“ (5) grupė – kilimas grupei ir eismo žaidimų dėlionė-kilimėlis, virdulys, apitrauktas 

minkštas kampas; 

 „Šiaudinukų“ (6) grupė – sofa-lova, kilimo apdaila ir valymas; 

 „Tauškučių“ (7) grupė – žaislai; 

 „Spinduliukų“ (8) grupė – kiliminė danga saugaus eismo žaidimui; 

 „Karpinukų“ (10) grupė – konstruktoriai, lego dėžės; 

 „Drevinukų“ (11) grupė – šviestuvai grupei; 

 „Žiedynėlio“(12)  grupė – kilimas; 

  Lego kambariui – sofutė. 

Įstaiga dalyvavo radio stoties „Raduga“ žaidime „A u nas vo dvore“ ir gavo dovanų pagrindinį 

akcijos prizą – 50 litrų „Viva Color“ dažų (vertė 950 lt), kuriais buvo nudažytos įstaigos kiemo 

vaikų aikštelės, pavėsinės. 

                   

Išvados, tobulinimo žingsniai. 

Siekiant pagerinti materialinę bazę, Įstaigos bendruomenė ieško ir iš dalies randa būdų (laimėti 2 

konkursai, pritraukta tėvų ir 2 proc. parama, mokestis už ugdymo sąlygų užtikrinimą), kaip 

praturtinti įstaigos aplinką. Gautos paramos lėšos naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai 

derinami su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene.  

Veiklos erdvės ir jų būklė yra skirtinga: labai gera įstaigos viduje,  patenkinama lauke (kieme ir 

žaidimų aikštelėse). 

Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas estetiškų, funkcionalių, aprūpintų šiuolaikinėmis ugdymo 

priemonėmis edukacinių aplinkų (pastato viduje) tobulinimui, naujų kūrimui (tiek savo jėgomis, tiek 

panaudojus paramos lėšas). Mokesčių už ugdymo sąlygų užtikrinimą lėšos naudojamos pažintinės, 

didaktinės ir grožinės literatūros, ugdymo priemonių, baldų įsigijimui. 2012 m. Įstaigoje 

kompiuterizuotos 9 darbo vietos. Darbuotojai naudoja kopijavimo aparatą, daugialypės terpės 

projektorių, vaizdo kamerą, fotoaparatą ir kitas skaitmenines priemones.   

Įstaigos kiemas ilgą laiką nebuvo atnaujinamas, o 2013 m. kieme įrengtas lauko žaidimų 

kompleksas, nudažytos įstaigos kiemo vaikų aikštelės, pavėsinės. Tačiau dar vis trūksta lėšų lauko 

sportinio aikštyno ir įrengimų, žaidimų aikštelių, smėlio dėžių, plytelių dangos, tvorų atnaujinimui. 

 VAK grupė siūlo administracijai parengti įstaigos vardu gautos paramos paskirstymo tvarką 

(įteisinti rėmėjų - tėvų lėšomis įsigytą materialinį turtą grupėse). 

VAK grupė siūlo ir toliau didelį dėmesį kreipti į kiemo teritorijos būklės gerinimą. 

 

Vidaus audito koordinavimo grupė 


