
Kauno r. Piliuonos gimnazijos 2016 m. mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimas  
 

 

 

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

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

1. Simanaitienė Teresė, pradinių klasių mokytoja; 

2. Kerdokaitė Kristina, anglų kalbos mokytoja; 

3. Žitkauskienė Nijolė, pradinių klasių mokytoja. 

Grupės koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Sutkevičienė 

 

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

sudaryta mokyklos direktoriaus įsakymu 2016-10-24 Nr. 1.3-16-109: 

1. Kerdokaitė Kristina, anglų kalbos mokytoja; 

2. Žitkauskienė Nijolė, pradinių klasių mokytoja; 

3. Uldinskienė Neringa, anglų kalbos mokytoja; 

4. Kristina Šlepavičiūtė-Balčaitienė, istorijos mokytoja. 

 

Grupės koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Sutkevičienė 

 

 

2016 metais pritarus mokytojų tarybai nuspręsta nagrinėti I srities (Rezultatai), 1.1 temos 

„Asmenybės branda“ rodiklį 1.1.1 „Asmenybės tapsmas“. Atlikta mokytojų ir mokinių anketinė 

apklausa. Mokiniams išdalintos popierinės anketos, mokytojai atliko apklausą internetu, naudojant 

IQES online instrumentus.  

 

 

Nustatyti mokyklos veiklos privalumai, trūkumai ir pateikti pasiūlymai 

 

Didžiausi 

mokyklos 

privalumai 

Atlikus mokinių anketinės apklausos analizę nustatyta, kad mokiniai geba 

vadovauti savo mokymuisi, moka dirbti grupėje ir atlieka užduotis žingsnis po 

žingsnio. 

Atlikus mokytojų anketinės apklausos analizę nustatyta, kad mokytojai su 

mokiniais elgiasi pagarbiai ir geranoriškai, jiems svarbu, kad mokiniams gerai 

sektųsi, retai pasitaiko menkinančių atsiliepimų apie mokinius. 

Mokytojai jaučia bendrą atsakomybę už mokyklos bendrabūvį ir kelia 

mokiniams aukštus ir deramus lūkesčius. 

Didžiausi 

mokyklos 

trūkumai 

Išnagrinėjus mokinių anketas pastebėta, kad jiems sunku konstruktyviai 

bendradarbiauti, t.y. dalyvauti diskusijose ir įtikinamai argumentuoti bei priimti 

kritiką.  

Taip pat jie nemoka sudaryti darbo plano ir paskirstyti savo laiko. Mokiniai apie 

mokyklą ir pavienius mokytojus ne visada atsiliepia teigiamai. 



Tarp mokytojų vyrauja nuomonė, jog mokytojų ir mokinių bendravimo tonas 

nėra visada malonus. Ne visada pavyksta įsiklausyti į mokinių išsakomas 

nuomones, kritiką ir pasiūlymus. 

Pasiūlymai Dirbant grupėse, mokiniams pateikti aiškius į(si)vertinimo kriterijus, kurie parodytų 

tikrąjį jų kompetencijų lygį.  

 

Mokytojams rekomenduojama padėti mokiniams suprasti, kaip planuoti savo laiką 

ir sudaryti darbo planą, kad jo ugdymo(si) rezultatai gerėtų. 

 

Dalyvauti seminaruose apie mokytojų ir mokinių tarpusavio santykius, diskutuoti 

apie juos mokytojų kolektyve ir sąmoningai juos formuoti. 

 

 

Parengė: VKĮ grupė 


