
2017–2018 m. m. VIDAUS AUDITO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

Siekiant atlikti įstaigos platųjį auditą, bendruomenės nariams buvo išdalinta 40 anketų. 

Sugrįžo 34 anketos. 

Stipriosios pusės: 

1.1.5. Tradicijos – 3.76. 

5.4.2. Patalpų naudojimas – 3.67. 

2.3.2. Auklėtojo ir vaiko sąveika – 3.55. 

1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra – 3.55. 

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose – 3.5.5 

Silpnosios pusės: 

1.3.3. Atvirumas pokyčiams – 2.91. 

1.1.3. IUM mikroklimatas – 3.05. 

1.3.1. IUM bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė – 3.08. 

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas – 3.08. 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ VAK grupė 2018 m. giluminiam vidaus auditui 

pasirinko šį rodiklį: 

1.1.3. „Ikimokyklinės įstaigos mikroklimatas“.   

Tyrimu norėta įsitikinti, koks mūsų įstaigos mikroklimatas. Taip pat palyginti gautus 

rezultatus su 2012 m. atlikto giluminio vidaus audito rezultatais.  

Siekiant atlikti įstaigos giluminį auditą, bendruomenės nariams buvo išdalinta 40 anketų. 

Sugrįžo 38 anketos. 

PASIRINKTI METODAI: 

Anketa bendruomenės nariams. 

Apibendrinus gautus rezultatus, galima teigti: 

Mūsų kolektyvui darbas, kurį dirba patinka, nariai teigia, kad įstaigos mikroklimatą turi 

gerinti visi; 

Kolektyvo nariams dabartinis  darbas - galimybė užsitikrinti socialines garantijas, galimybė 

bendrauti su žmonėmis, galimybė išreikšti/realizuoti save ir tobulėti; 

Bendruomenės nariai mano, kad labiausiai įstaigos mikroklimatą lemia: darbuotojų 

tarpusavio santykiai, vadovo vadovavimo stilius, materialinis ir moralinis darbuotojų skatinimas; 

Respondentų  nuomone „sveikam“ įstaigos mikroklimatui daugiausiai reikšmės turi:  

vyresnybės palankus požiūris į darbuotojus, kaip į asmenybes, teisingas vadovo vadovavimo stilius, 

pagarbus požiūris vienas į kitus, žmonių tarpusavio santykiai; 

Jei įstaigos klimatas yra „nesveikas“, bendruomenės nariai jį taisytų daugiau dėmesio 

skiriant darbuotojų motyvacijai ir  didintų darbuotojų pasitenkinimą darbu; 

Įstaigoje vyrauja teigiama, kūrybinę veiklą ir bendradarbiavimą skatinanti atmosfera; 

Pedagogų, administracijos ir kito personalo bendradarbiavimas įstaigoje yra veiksmingas, 

duodantis rezultatų; 

Vadovų, pedagogų informacijos sklaida, darbų ir projektų inicijavimas, kokybiškai 

reprezentuoja įstaigą mieste; 

Darželio ryšiai su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis bei socialiniais partneriais įvairūs, 

tikslingai ir teigiamai veikiantys įstaigą; 

Sprendimai įstaigoje ir įstaigos tarybos sprendimai priimami atsižvelgiant į bendruomenės 

pasiūlymus, pageidavimus ir teikiamą nuomonę; 

Kūrybinėse darbo grupėse vyrauja geranoriški, draugiški, darbiniai santykiai; 

Bendradarbiaujant įstaigoje laikomasi lygiateisiškumo, skaidrumo, pagarbos principų, tačiau 

darbuotojai norėtų, kad dažniau būtų išklausoma jų nuomonė; 

Iškilus sunkumams, sulaukiama geranoriškos bendradarbių ir administracijos pagalbos, 

atlikti darbai sulaukia bendruomenės narių dėmesio, įvertinimo; 

Bendruomenės nariai norėtų, kad tarpusavio bendradarbiavimas būtų skatinamas ir 

palaikomas; 
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Pamąstyti apie konfliktinių situacijų sprendimo būdus, nes beveik pusei įstaigos narių jie 

nepriimtini; 

Kvalifikacijos kėlimo sistema veiksminga – lankomi kvalifikacijos tobulinimo kursai; 

Įstaigoje dirba šaunus kolektyvas. 

 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ VAK grupė 

 

 


