
2020  METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS 
VEIKLOS PLANAS 

2019 metų įsivertinimo grupės veiklos analizė  
Sėkmės Tobulintini dalykai 

● Stabili ir nekintanti įsivertinimo grupės sudėtis, nuoseklus 
grupės darbas. 

● Iqesonline.lt platformos panaudojimas tyrimams. NŠA 
duomenų naudojimas planavimui. 

● Vykdoma Iqesonline.lt platformos panaudojimo sklaida 
gimnazijoje. 

Iqesonline.lt platformos panaudojimas 
pamokos grįžtamajam ryšiui, pasiekimams 
gerinti.  

 
Tikslai  

1. Plėtoti duomenimis grįsto valdymo kultūrą mokykloje, skatinti mokyklos bendruomenės kryptingą, į rezultatus orientuotą diskusiją apie                
gerą mokyklą, siekiant gerinti mokinių pasiekimus, teikiant kokybišką savalaikę pagalbą mokiniams.  

2. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybei ir atsakomybę, taikant įsivertinimą kaip kasdienę praktiką –                
savistabą, refleksiją, dialogą,  į mokyklos tobulinimo procesus įtraukti visus bendruomenės narius, kitas suinteresuotas grupes.  

 
 
Eil
Nr
.  

Priemonės pavadinimas  Vykdytojas  Socialiniai 
partneriai  

Darbą 
reikia 
užbaigti  

Ištekliai  Kur ir kada 
atsiskaitoma  

 
 

1. Parengiamieji darbai: aplinkos 
sukūrimas, priemonių, išteklių 
numatymas, veiklos planavimas. 
 

Direktorės 
pavaduotoja 
 D. Karaliūtė 

 01-30 Žmogiškieji: 
įsivertinimo grupė 
 

Metodinėse 
grupėse 

2. Giluminis įsivertinimas rodiklių 2.3.1. 
Mokymasis (2,4) 3.2.1. Mokymasis ne 
mokykloje (2,6), 3.1.2. Pastatas ir jo 
aplinka (3,2) aptarimas ir analizė 

Direktorės 
pavaduotoja 
 D. Karaliūtė 

 01-30 žmogiškieji Įsivertinimo grupėje 



3. Iliustracijų kūrimas komitetuose  Komitetų 
pirmininkai 

 02-02 Žmogiškieji Metodinėse 
grupėse 

4. Vertinimo šaltinių ir metodų 
numatymas (pamokų stebėjimas,  
dokumentų analizė, atvejo analizė, 
pokalbiai, tikslinės grupės apklausa, 
iqes platformos naudojimas, NŠA 
ataskaitos) 

Komitetų 
pirmininkai 

 02 
 

Žmogiškieji: 
mokytojai, 
administracija, 
mokiniai, tėvai 

Įsivertinimo grupėje 

5. Iniciatyvos ,,Mokytojas – mokytojui‘‘ 
darbas su iqesonline.lt platforma 
pamokos grįžtamajam ryšiui sužinoti  

Įsivertinimo 
grupė 

NŠA 02 18 Metodinė taryba Metodinėse dienose 
vasario, lapkričio 
mėnesiais  

6. Giluminis įsivertinimas rodiklių 2.3.1. 
Mokymasis (2,4) 3.2.1. Mokymasis ne 
mokykloje (2,6), 3.1.2. Pastatas ir jo 
aplinka (3,2). 
Dokumentų šaltinių lapų pildymas 

Įsivertinimo 
grupė 

  
05 

Žmogiškieji: 
mokytojai, 
administracija, 
mokiniai, tėvai 

Įsivertinimo grupėje 

7. Dokumentų šaltinių lapų analizė,    
kokybės būvio tikslinimas 

Įsivertinimo 
grupė 

 05 Žmogiškieji Įsivertinimo grupėje 

7. Išvadų pateikimo formų aptarimas. Įsivertinimo 
grupė 

  
06 

Žmogiškieji Įsivertinimo grupėje 

8. Giluminio įsivertinimo išvadų pirminis 
pateikimas (dokumentų šaltinių lapų 
analizė) 

Direktorės 
pavaduotoja 
 D. Karaliūtė 

 06 Žmogiškieji Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9. Platusis (visuminis) įsivertinimas A. 
Budinavičius 

 10 Žmogiškieji Mokytojų tarybos 
posėdyje 

10. Giluminis įsivertinimas  
Mokinių apklausa, naudojant 
iqesonline.lt platformą.  
 

D. Noreikaitė, 
R. 
Jazukevičienė 

  
10 

Žmogiškieji Mokytojų tarybos 
posėdyje 

 
11. 

Veiklos įsivertinimo 2.3.1. Mokymasis 
(2,4) 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje (2,6), 
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka (3,2) 

Įsivertinimo 
grupė 

 11 Žmogiškieji Mokytojų tarybos 
posėdyje 



Aukščiausio kokybės būvio tikslinimas, 
ataskaitos rengimas  

 
12. 

Mokyklos veiklos įsivertinimo už 2020 
m. ataskaitos pristatymas 

A. 
Budinavičius, 
komitetų 
pirmininkai 

 11 Žmogiškieji Mokytojų tarybos 
posėdyje 

       
       
       
       
        
        

 
 


