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įsivertinimas  
 

 

 

 Sausio – rugpjūčio mėnesiais mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą atliko darbo grupė, 

sudaryta mokyklos direktoriaus įsakymu 2014 kovo 1 d. Nr.1.3-14-52: 

1. Airini Dana, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

2. Simanaitienė Teresė, pradinių klasių mokytoja; 

3. Kerdokaitė Kristina, anglų kalbos mokytoja; 

4. Žitkauskienė Nijolė, pradinių klasių mokytoja. 

Grupės koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Airini 

 

 Rugsėjo – gruodžio mėnesiais mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą vykdė darbo grupė, 

sudaryta mokyklos direktoriaus įsakymu 2015-11-02 Nr. 1.3-15-153: 

1. Kerdokaitė Kristina, anglų kalbos mokytoja; 

2. Žitkauskienė Nijolė, pradinių klasių mokytoja; 

3. Dana Airini, rusų kalbos mokytoja; 

4. Lina Sutkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 

Grupės koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Sutkevičienė 

 

2015 metų sausio-vasario  mėnesiais vyko pasirengimas mokyklos veiklos kokybės plačiajam 

įsivertinimui. Jo metu veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė susipažino su „Bendrojo lavinimo 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“ ir kita reikiama metodine medžiaga, 

paruošė medžiagą (bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodiklių anketas bei bendrojo lavinimo 

mokyklos veiklos kokybės vertinimo lygių skalių lenteles). Anketas užpildė 25 pedagogai. 

Atliktas platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas parodė mokyklos stipriąsias ir 

silpnąsias puses: 

 

Sritis  Rezultatai  

1. Mokyklos kultūra  2,92 

2. Ugdymas ir mokymasis  2,85 

3. Pasiekimai 2,86 

4. Pagalba mokiniui 2,85 

5. Mokyklos strateginis valdymas  3,11 

 



Išvados ir pasiūlymai buvo pateikti mokytojų tarybai ir buvo priimtas sprendimas atlikti 

giluminį IV srities „Pagalba mokiniui“ 4.5.1. veiklos rodiklio „Tėvų pagalba mokantis“ 

įsivertinimą, taip pat II srities „Ugdymas ir mokymasis“  2.4.1. veiklos rodiklio „Mokymosi 

motyvacija“ ir 2.4.2. veiklos rodiklio „Mokėjimas mokytis“ įsivertinimus. 

Atlikus veiklos kokybės įsivertinimą nustatyti lygiai: 

 

Veiklos rodikliai Lygis 

4.5.1.Tėvų pagalba mokantis 3 lygis 

3.2. Mokymosi pasiekimai 3 lygis 

 

 

 

Nustatyti mokyklos veiklos privalumai, trūkumai ir pateikti pasiūlymai 

 

Didžiausi 

mokyklos 

privalumai 

Mokinių ir jų tėvų(globėjų) nuomone, tėvai (globėjai) nuolat domisi vaiko 

mokymusi mokykloje, daugeliu atvejų kontroliuoja namų darbų atlikimą. 

 

Dauguma mokinių pamokų metu yra aktyvūs, dalyvauja aiškinantis naują temą. 

Visiškai arba tik iš dalies pasitiki savo jėgomis ir įsitraukia į darbą pamokoje. 

 Motyvai mokytis stiprinami rengiant įvairius projektus, taikant aktyvius 

mokymo metodus, atliekant kūrybinius darbus, dalyvaujant įvairiuose konkursuose. 

  

Mokykloje yra  mokinių elgesio taisyklės, skatinimo, drausminimo ir poveikio 

priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams sistema.  

 

Didžiausi 

mokyklos 

trūkumai 

Ne visi mokytojai žino, jog mokykloje yra tėvų informavimo ir 

bendradarbiavimo aprašas.  

Tėvai(globėjai) gauna išsamią informaciją įvairiomis formomis apie vaiko 

mokymąsi ir ugdymo(si) kaitos rezultatus. Mokytojų nuomone, daugeliu atvejų 

tėvams pakanka jų pateikiamos informacijos apie vaiko mokymąsi. 

Mokytojų nuomone tėvai nepakankamai kontroliuoja namų darbų atlikimą ir 

nepakankamai domisi vaikų mokymusi. 

 

Dalis mokinių ne visada lanko pamokas, jas praleidžia ar nepadaro namų 

darbų. 

Beveik pusė mokinių geba savarankiškai atlikti užduotis, nors mokytojai 

mano, jog tik maža mokinių dalis yra pajėgi tą padaryti. 

Šiek tiek daugiau nei pusė mokinių beveik savarankiškai susiranda reikiamos 

ir papildomos informacijos.  

Mažiau nei pusė mokinių geba tinkamai įvertinti savo mokymosi rezultatus 

bei sunkumus ir žino, kaip juos išspręsti. Nors mokytojų manymu, mokiniai tik iš 

dalies suvokia savo sunkumus arba net jei ir žino, savarankiškai mokiniai jų 

išspręsti negeba. 

 

Pasiūlymai Metodinėse grupėse išanalizuoti „Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie 

jų vaiko būklę, ugdymo poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį tvarkos 

aprašą“.  

Siekiant palengvinti tėvams  vaikų namų darbų kontrolę, mokytojai turėtų ne 



tik diferencijuoti namų darbus pagal mokinio gebėjimus, bet ir juos surašyti  

elektroniniame  dienyne. 

Tobulinti atvirų durų dienas kaip vieną iš bendravimo su tėvais  ir 

informavimo formų. 

 

Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją bei mokėjimą mokytis: 

o diferencijuojant bei individualizuojant klasės ir namų darbų užduotis; 

o organizuojant integruotas pamokas; 

o įvairinant mokinių vertinimo būdus; 

o skatinant mokinius susirasti ir naudotis įvairiais informacijos šaltiniais; 

o stengiantis ugdymo turinį sieti su mokinių patirtimi, interesais ir praktiniais 

poreikiais; 

o prisiderinant prie skirtingų gebėjimų mokinių.  

 

Skirti individualias užduotis mokiniams, o ne jų grupėms, dažniau diferencijuoti 

darbus pamokų metu, kad likusieji mokiniai, kurie nejaučia, kad jie yra skatinami 

kurti ir analizuoti, būtų labiau įtraukti į darbą.  Pedagogams, kurie pamokų metu 

tokių užduočių moksleiviams neskiria, siūlytina posėdžių metu priminti jiems apie 

aktyvius mokymo metodus ir geresnės mokymosi kokybės pasiekimo būdus. 

 

Taikyti mokinių skatinimo sistemą. 

 

Analizuoti ir tobulinti jau taikomą lankomumo kontroliavimo tvarką. 

 

 

 

Parengė: VKĮ grupė 


