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II.1.9. Formuojant komandą būtina atsižvelgti į...
(visų darbuotojų pateiktos nuomonės).

• Draugiškumą, supratingumą, vieningą darbą komandoje.
• Norą dalyvauti šiame darbe.
• Visų darbuotojų poreikius.
• Amžiaus tarpsnius. Panašias vizijas, dirbant su vaikais.
• Charakterį, darbo patirtį.
• Kompetenciją, entuziazmą.
• Gerai išmanančius savo darbą, bendraujančius.
• Kiekvieno nuomonę. Bendro sprendimo priėmimą, o ne kiekvieno sau.
• Būdo savybes.
• Tarpusavio ryšį, bei bendravimą ir bendradarbiavimą.

• Išsilavinimą, bendravimą.

• Komandos narių įgūdžius ir patirtį, jų asmenybių suderinamumą ir 

motyvaciją dirbti komandoje.

• Bendravimą, požiūrį į darbą.

• Komandos narių nuomonę, pasiūlymus.

• Darbuotojų nuomones, pasiūlymus, pageidavimus, ieškant 

optimaliausio varianto.



II.1.9. Formuojant komandą būtina atsižvelgti į...
(visų darbuotojų pateiktos nuomonės)

• Pozityvų požiūrį, bendrus tikslus, motyvaciją. Kiekvieno komandos nario 

tikslias ir aiškias užduotis, ramybę ir atvirumą.

• Gabumus, lojalumą, sąžiningumą.

• Kiekvieno darbuotojo pageidavimus.

• Kolektyvą.

• Darbuotojo nuomonę.

• Darbuotojų norus. Gerai dirbančią ir sutariančią komandą.

• Kompetenciją, motyvaciją, entuziazmą.

• Darbuotoju norą dirbti kartu ir tų darbuotojų tarpusavio santykius darbe.

• Keliamus tikslus.

• Žmonių darbo stažą, darbo krūvį.

• Norą bendradarbiauti.

• Darbų planavimą.

• Darbuotojų norą dirbti atsakingai.

• Tarpusavio sutarimą, lojalumą.

• Darbuotojų gebėjimus, charakterį, amžių.



II.1.9. Formuojant komandą būtina atsižvelgti į...
(visų darbuotojų pateiktos nuomonės)

• Darbuotojo darbštumą, mokėjimą dirbti komandoje, norą tobulėti ir

paties  darbuotojo nuomonę.

• Tarpusavio santykius ir tai, kaip komandos nariai išgirsta vienas kitą, 

moka išklausyti vienas kitą, turi panašų matymą, nebijo išsakyti vienas 

kitam esminių dalykų, ieško kompromisų, nori padėti, palaikyti vienas 

kitą, panašiai veikia, įgyvendinant išsikeltus tikslus.

• Aktyvų ir pasyvų darbuotoją, amžiaus skirtumus.

• Žmonių patirtį, požiūrį, kompetenciją, psichologinį tipažą, asmeninės 

savybės.

• Žmonių darbo pobūdį, charakterio bruožus.

• Žmogaus charakterį, komandos nario nuomonę.

• Kiekvieno darbuotojo individualius gebėjimus, asmenines savybes.

• Kiekvieno žmogaus nuomonę.

• Turimą patirtį, iš kurios galima daug išmokti.

• Bendradarbiavimą ir lojalumą.

• Žmonių tarpusavio suderinamumą  ir reikalingų kompetencijų turėjimą  

konkrečiame darbe.

• Kuo naudingas komandai gali būti jos narys.















































































































































TOBULINTINOS SRITYS



STIPRIOSIOS PUSĖS:

92,9%  III. 1.8. Ugdymo įstaiga laikosi tradicijų.

88,1%  IV. 2.16. Skatina iniciatyvą darbuotojams tobulėti.

85,7%  III. 1.5. Ugdymo įstaigoje rūpinamasi darbo aplinkos saugumu.

+        SILPNOSIOS PUSĖS:

19,1%  (4,8% (     visiškai nesutinku) + 14,3% (     iš dalies nesutinku))

IV. 1.4.Vadovas geba tinkamai kontroliuoti savas emocijas įvairiose 

situacijose.

14,3% (2,4% % (     visiškai nesutinku) + 11,9% (     iš dalies nesutinku))

IV. 2.8. Vadovauja sukurdamas palankų mikroklimatą, pasitikėjimu ir pagarba 

grįstą darbinę atmosferą.

11,9% (2,4% % (     visiškai nesutinku) + 11,9% (     iš dalies nesutinku) + 9,5%))

II. 5.5.Komandai nuolat sugrįžta informacija apie tai, kaip (gerai ar blogai) yra 

vertinamas jos darbas.
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Dalyvauja: Enrika Juzuitienė, Banga Katkienė, Živilė Venclauskienė, Dovilė Šimkutė.

Darbotvarkė:

1. Giluminio audito anketų rezultatų apibendrinimas ir aptarimas.

Svarstyta:

1.Giluminio audito anketų rezultatų apibendrinimas ir aptarimas. Audito koordinacinė darbo grupė apibendrino giluminiam auditui pasirinktą sritį ,,Santykiai

su personalu. Komandų telkimas įstaigoje“. Tuo tikslu buvo paruoštos anketos, į kurias įstaigos darbuotojai atsakė elektroniniu būdu per klausimyną

,,Apklausa.lt“. Iš 56 įstaigoje dirbančių žmonių apklausoje dalyvavo 42 žmonės. Apibendrinus rezultatus paaiškėjo šios srities stipriosios ir silpnosios pusės:

STIPRIOSIOS PUSĖS: 

92,9% III. 1.8.   Ugdymo įstaiga laikosi tradicijų. 

88,1% IV. 2.16. Skatina iniciatyvą darbuotojams tobulėti. 

85,7% III. 1.5.   Ugdymo įstaigoje rūpinamasi darbo aplinkos saugumu. 

SILPNOSIOS PUSĖS: 

19,1% (4,8% (visiškai nesutinku) + 14,3% (iš dalies nesutinku)  

IV. 1.4.Vadovas geba tinkamai kontroliuoti savas emocijas įvairiose situacijose. 14,3% (2,4% % (visiškai nesutinku) + 11,9% (iš dalies 

nesutinku)) 

IV. 2.8. Vadovauja sukurdamas palankų mikroklimatą, pasitikėjimu ir pagarba        grįstą darbinę atmosferą. 

11,9% (2,4% % (visiškai nesutinku) + 11,9% (iš dalies nesutinku) + 9,5%)) 

II. 5.5.Komandai nuolat sugrįžta informacija apie tai, kaip (gerai ar blogai) yra   vertinamas jos darbas.  

Nutarta:

Giluminio audito anketų rezultatų apibendrinimą pristatyti mokytojų tarybos posėdyje.

Įstaigos audito grupės pirmininkė                 Ž. Venclauskienė

Įstaigos audito grupės sekretorė                    B. Katkienė


