
Kauno r. Piliuonos gimnazijos 2017 m. veiklos kokybės įsivertinimas  
 

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

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

1. Uldinskienė Neringa,  anglų kalbos mokytoja; 

2. Kerdokaitė Kristina, anglų kalbos mokytoja; 

3. Žitkauskienė Nijolė, pradinių klasių mokytoja; 

4. Šlepavičiūtė-Balčaitienė Kristina, istorijos mokytoja; 

5. Petrusevičienė Živilė, psichologė; 

6. Boveinienė Albina, spec. pedagogas, logopedas. 

Grupės koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Sutkevičienė. 

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

sudaryta mokyklos direktoriaus įsakymu 2016-10-10 Nr. 1.3-17-202: 

1.   Kerdokaitė Kristina, anglų kalbos mokytoja; 

2. Žitkauskienė Nijolė, pradinių klasių mokytoja; 

3. Dovilė Skrockienė, pradinių klasių mokytoja. 

Grupės koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienė. 

 

2017 METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ ATLIKTAS PLATUSIS MOKYKLOS VEIKLOS 

KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS. 
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Antrąjį pusmetį atliktas giluminis veiklos kokybės 4 srities LYDERYSTĖ IR VADYBA   

įsivertinimas, nagrinėjant rodiklį 4.2.2. Lyderystė. 



Atlikto tyrimo tikslas - įvertinti subjektyvų gimnazijos bendruomenės požiūrį į lyderystę 

gimnazijoje. 

Uždaviniai 

1. Išsiaiškinti subjektyvią gimnazijos bendruomenės narių nuomonę apie lyderystę  

gimnazijoje. 

2. Pateikti rekomendacijas remiantis gautais rezultatais. 

Į tyrimo klausimus atsakė 24 gimnazijos pedagogai. Apklausta 45 mokinių tėvai. Daugiausiai 

į klausimus atsakė tėvai, kurių vaikai mokosi 5-8 klasėse. Apklausti 49 mokiniai iš 5-8 klasių ir  51 

mokinys iš I-IV gimnazijos klasių. 

NUSTATYTI MOKYKLOS VEIKLOS PRIVALUMAI, TRŪKUMAI IR 

PATEIKTI PASIŪLYMAI 

 

Didžiausi 

mokyklos 

privalumai 

Stipriausias ryšys nustatytas tarp santykių su mokytojais ir sėkmingo mokymosi. 

Didėjant santykių su mokytojais rodikliams, didėja sėkmingo mokymosi rodikliai. 

Tai rodo, kad mokytojams labai svarbu siekti gerų santykių su mokiniais ir tai 

sekasi mūsų mokykloje. 

Didžiausi 

mokyklos 

trūkumai 

Silpniausiai įvertinta sritis – mokinių iniciatyvumas, kūrybiškumas, verslumas. Tai 

rodo, kad galbūt reikėtų ieškoti galimybių didinti mokinių savivertę. Taip pat tai 

gali rodyti mokinių socialinių kompetencijų trūkumą bei jų ugdymo poreikį. 

Pasiūlymai  Inicijuoti ir / arba palaikyti mokykloje dialogą ugdymo ir mokymosi 

klausimais, domėtis, kaip vyksta ugdymo procesas klasėje.  

Tikslingai inicijuoti diskusijas apie potencialias mokytojo lyderystės mokymuisi 

sritis, atskleidžiant lyderystės kasdienėje pedagogo veikloje galimybes, 

diskutuojant bendrus mokyklos tikslus ir įsipareigojimus, keliant iniciatyvas ir 

telkiant kolegas mokinių mokymuisi ir pažangai, kuriant kolegialaus mokymosi 

tradiciją, vystant atvirą, duomenimis grįstą dialogą apie mokinių mokymąsi, 

dalinantis lyderyste su kolegomis ir suvokiant lyderio atsakomybes. 

 Organizuoti veiklas skatinančias mokinių ir mokinių tėvų įsitraukimą į 

gimnazijos gyvenimą, problemų sprendimą.  

 Tiek formalių vadovų, tiek pedagogų nuolatinis kvalifikacijos kėlimas 

lyderystės srityje. 

Vadovams dalyvauti mokymuose kartu su mokytojais. Organizuoti mokyklos 

strateginius siekius atitinkančias pedagogų profesinio tobulinimosi praktikas ir 

domėtis jų poveikiu mokinių mokymuisi. 

 

Parengė: VKĮ grupė 


