
2020 metų veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės ataskaita 
Plačiojo įsivertinimo išvados  

 
Visuminiame įsivertinime, atliktame 2020-10-15, dalyvavo 80% bendruomenės narių. Jie pildė          
plačiojo įsivertinimo anketą (www.iquesonline.lt), kurioje vertino visas 4 sritis, 11 temų ir 24             
rodiklius 8 remiantis detaliuosiuose rodiklių aprašymuose pateiktu aukščiausiu kokybės būviu.          
Ataskaitos duomenimis vadovaujantis, išskiriami tokie aspektai: 
 

 
 

2020 metų  NŠA apklausų duomenys 
 
 

 
 
Išvada:  
Remiantis duomenų analize, 2020 metais nuspręsta nagrinėti tobulintinus rodiklius: 2.3.1.          
mokymasis, išsamiau nagrinėjant savivaldumą mokantis, bei 2.2.2. Ugdymo (si) organizavimas,          

Privalumai 
(5 aukščiausios vertės) 

 

Trūkumai 
(5 žemiausios vertės) 

Tobulinti pasirinkti įstaigos 
veiklos aspektai 

2.1.1. Ugdymosi tikslai (3,6) 2.1.2. Ugdymo planai ir 
tvarkaraščiai (2,9) 

4.1.3. Mokyklos savivalda 
(3,4) 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 
(3,5) 

2.3.1. Mokymasis (2,8) 2.2.2. Ugdymo (si) 
organizavimas (diferencijavimas, 
individualizavimas, 
suasmeninimas) 

3.1.1. Įranga ir priemonės 
(3,4) 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių 
poreikius (3.2) 

2.3.1. Mokymasis (2,4) 
(savivaldumas mokantis) 

4.1.3. Mokyklos savivalda 
(3,4) 

3.2.2. Mokymasis virtualioje 
aplinkoje (3,2) 

 

2.3.2. Ugdymas mokyklos 
gyvenimu (3,4) 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 
(3,2) 

 

Stiprybės (aukščiausi įvertinimai) 
 Mokiniai Tėvai Mokytojai 

Per paskutinius 2 mėnesius iš mokinio mokykloje niekas nesityčiojo 3,7 3,6 3,2 Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesityčiojau 3,6 3,5 
Mokiniams yra svarbu mokytis 3,6 3,5 3,1 
Mokykloje mokiniai yra skatinami bendradarbiauti 3,5 3,5 3,5 
Mokinių pasiekimų vertinimas yra aiškus 3,3 3,4 3,5 
Mokiniams patinka eiti į mokyklą 3 3,4 3 
Atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę 3,3 3,3 3,7 
Mokiniams mokytojai padeda pažinti jų gabumus 3,3 3,2 3,6 
Su mokiniais yra aptariami jų mokymosi sėkmės 3,3 3,2 3,5 
Žemiausi įvertinimai 
Mokantis nuotoliniu būdu mokiniams reikia daugiau pagalbos 2,7 2,7 2,9 
Kartu su mokytoju mokiniai planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius 
jiems pasiekti) 3 3,1 3,4 

Per pamokas mokiniai turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo 
užduotis 3,1 3 3,5 

Mokiniai noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje ir 
visuomeninėje veikloje 
 

3,1 3,3 2,9 

Mokiniai nebijo pamokose suklysti 3,2 3,2 3,5 



išsamiau nagrinėjant diferencijavimą, individualizavimą, kreipiant dėmesį į įvairių gebėjimų         
mokinių ugdymą, bei 4.1.3. Mokyklos savivalda. 
 

Giluminio įsivertinimo išvados  
 

Tirta  

Sritis  2. Sritis. Ugdymasis ir mokinių aptirtys 

Tema 2.3.  Mokymosi patirtys 

Rodiklis   2.3.1. Mokymasis 

Išanalizavus duomenis nustatyta: 

Gimnazijoje daugumas mokinių padedant mokytojui mokiniai geba išsikelti mokymosi 
tikslus, savarankiškai pasirenka užduočių atlikimo būdą, aptaria ir vertina mokymąsi, 
planuoja valdyti laiką.  
1.Remiantis anketų duomenimis, Ugdymosi tikslai (vertė - 3,5), Su mokiniais aptariami jų            
mokymosi sėkmės-(vertė -3,5), Mokiniams padedama pažinti jų mokymosi sėkmes (vertė-          
3,5), Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (vertė 3,2), Mokinių įsivertinimas (vertė 2,8). 
NŠA teiginys „Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems            
pasiekti)“ vertė 3,0.Tėvų atsakymo vertė į šį klausimą 3,1.  
Mokiniai mokomi įsivertinti savo asmenybės brandą per bendrąsias kompetencijas, kasmet          
pildo Lyderystės žemėlapius, matuoja klasės mikroklimatą. Per 90 proc. mokinių gimnazijoje           
jaučiasi labai gerai ir gerai, 60 proc. mokinių savo asmenybės brandą vertina gerai.             
Įgyvendinti LUMA centro StarT, MEPA, Nepamiršk parašiuto, Pilietis per 31 val. projektai ir             
kt. padėjo ugdyti mokinių pilietiškumo, bendrąsias kompetencijos, plėtoti integruotą mokymą.          
http://santaraepambasadore.blogspot.com/ 
 
2. Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas, užtikrinant kokybišką ugdymo procesą, dėl          
pandeminės situacijos ir mokymosi praradimų nevisiškai tenkino gimnazijos lūkesčius. VBE          
lietuvių k. ir matematikos kokybė sumažėjo. 54,5 proc. dalykų brandos egzaminų įvertinimai            
viršija Lietuvos kokybės rodiklį (36 – 100 balų), 44,4 proc. Kauno miesto kokybės rodiklį (36               
– 100 balų). Fizikos, istorijos, biologijos, anglų kalbos VBE pasiekimų kokybė viršija            
Lietuvos ir Kauno miesto kokybės rodiklį. Lietuvos kokybę viršija anglų kalbos, biologijos,            
fizikos, istorijos, lietuvių kalbos VBE pasiekimai. Lietuvių kalbos VBE kokybė 54%,           
matematikos 22%.Lietuvių kalbos ir literatūros VBE STRAPIS faktinė reikšmė visiškai nėra           
pasiekta: 55 proc. 36 iki 100 balų dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, t.y. (-3%) planuotos               
reikšmės. Pasiektos planinės reikšmės: Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro          
abiturientų skaičiaus 99% (+7% planuotos reikšmės). Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis          
nuo bendro dešimtokų skaičiaus 99% (+7% planuotos reikšmės). Bendras visų laikytų           
valstybinių egzaminų balo vidurkis 50,3. Atliepiant šiuos praradimus šiemet skirtos 2           
valandos konsultacijoms žemų ir aukštesnių pasiekimų mokiniams bei mokykla dalyvauja          
Kauno miesto projekte „Iššūkis matematikai“ pasiekimams gerinti. Pagal žurnalo „Reitingai“          
2020 metų VBE rezultatus gimnazija patenka į 50 mokyklų sąrašą (34 vieta tarp mokinių,              
nesirenkančių gimnazijų. Nagrinėjant gimnazijos 2020 metų pažangumo ir kokybės rodiklius          
(vidinius pasiekimus), džiugu, kad mokiniai po pirmo pusmečio padaro pažangą: pažangumo           
pokytis + 19%, kokybės +10%. Lyginant pažangumo rodiklį su 2018-2019 m.m. tai jis išlieka              
toks pats, o gimnazijos kokybė paaugo +3%. Galima teigti, jog organizacija ėmėsi tikslingų             
priemonių pasiekimams gerinti ir stebėsenai vykdyti (sumažėjo mokinių nelankančių         

http://santaraepambasadore.blogspot.com/


mokyklos rodiklis, daugiau mokinių lanko dalykines konsultacijas, pagerėjo pamokos kokybė,          
savijauta klasėse).  
3. Savivaldumas mokantis daugumoje pamokų įgyvendinamas per IKT strategijos         
įgyvendinimą. Ugdymo procese Medijų bei IT klasėse kontaktiniu būdu dirbantys visi           
mokytojai naudoja Office 365 platformą, kurioje keliamos individualizuotos užduotys, testai,          
kontroliniai darbai, 60 proc. suskaitmenintas ugdymo turinys. 85% mokytojų naudoja          
internetinę sistemą egzaminatorius. Ši šiuolaikiška, efektyvi ir patikima internetinė sistema,          
padedanti mokiniams ruoštis, o mokytojui rengti brandos egzaminams istorijai, biologijai,          
matematikai, lietuvių kalbai ir literatūrai, chemijai.Visi gimnazijos mokytojai naudoja Eduka          
skaitmeninę priemonę. kuri skirta įvarių gebėjimų mokiniams pagal pasiekimų lygį. Ši           
priemonė naudojama tiek pamokoje, tiek namuose. Atlikus pamokos kokybės tyrimą          
stipriosios gimnazijos pusės: mokytojai naudoja skiatmenines Eduka užduotis, naudoja         
virtualias aplinkas, užduotys keliamos į Teams aplinką - vertės 3,4 (iš 4). Savivaldumas             
mokantis realizuojamas per vienas kompiuteris vienam mokiniui paradigmą visose pamokose,          
tai galima daryti 100% dviejuose įrengtuose Medijų kabinetuose. Pamokos kokybės tyrimo           
duomenimis „Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems           
pasiekti)“ vertė 3,0; „Mokytojas pabaigoje pamokos skatina įsivertinti savo turimas žinias,           
siekti pažangos“ vertė 3,1.  
4. Visi gimnazijos mokytojai (metodinės grupės) ir mokiniai dalyvauja ilgalaikiuose ir           
trumpalaikiuose projektuose. 70 proc. mokinių dalyvauja Nuodugnaus mokymosi programoje.         
Suorganizuoti Kauno miesto renginiai „Eksperimentų sala“, kūrybinės IT dirbtuvės.         
Konferencija „Iššūkis tyrėjams“ bei „Projektų mugė“ dėl pandemijos nevyko. Mokiniai rengia           
biologijos, chemijos, fizinio ugdymo Brandos darbus bendradarbiaujant su mokslininkais. 50          
% gimnazijos mokinių dalyvauja Mentorystės programoje ,,Mokinys-mokiniui“. 
Išvada:  
Gimnazijoje dauguma mokytojų kartu su mokiniais išsikelia mokymosi tikslus, aptaria ir           
vertina mokymąsį, stebi mokinių asmeninę pažangą, pateikia jos įrodymus (atskirus darbus ar            
jų pasiekimų aplankus) ir įsivertina. Mokytojai dažnai pastebi ir ugdo kiekvieno mokinio            
gabumus, reflektuodami mokymosi patirtį. Mokiniai padeda mokytojams įvertinti mokymosi         
gilumą ir tinkamumą. Dauguma mokinių dalyvauja Nuodugnaus mokymosi programoje,         
saviugdos ir saviraiškos užsiėmimuose. Dalyvaudami renginiuose, projektuose 80 proc         
mokinių geba viešai išsakyti savo mintis ir išklausyti kitus, klausti, diskutuoti, ginti savo             
nuomonę, paaiškinti. 
Rodiklis vertinamas „ gerai“. 
Rekomenduojama: 

1. I-IV klasių gimnazistai (70%)  dalyvaus saviugdos ir saviraiškos užsiėmimuose.  Visi 
mokytojai naudos virtualias aplinkas (Eduka, Egzaminatorių), darbus kels į Office 365 
platformą (vertė 3,8-4). IT klasėse  įgyvendinama vienas kompiuteris vienam mokiniui 
paradigma, skirta bendradarbiavimui, personalizavimui ir aktyviam mokymuisi, bei 
tikslingai naudojamos įvairios virtualios aplinkos pamokose. 

2. Kiekvienas mokytojas individualiam darbui su mokiniais skirs skirtingas užduotis, 
atsižvelgiant į jų pažangą, mokomąją medžiagą sies su kasdieniniu gyvenimu, 
pamokose išmėgins ką nors nauja (vertė ne mažesnė 3,5). 

3. Mokslų metų pradžioje ir pabaigoje atlikti mokinių apklausą „termometrą“ ir 
apklausos duomenis aptarti tėvų dienose. Gerai ir labai gerai besijaučiančių mokinių 
bus daugiau nei 93 proc.  



4. Tėvų apklausą apie mokyklos, pamokos kokybę atlikti mokslo metų pradžioje ir 
pabaigoje ir rezultatus aptarti pedagogų, gimnazijos tarybos posėdžiuose. Vertė ne 
mažesnė nei 3,5.  

5. Pildyti asmeninės pažangos lapus, kartu su mokytoju planuoti mokymąsi, tikslus, 
žingsnius jiems pasiekti. Tai daryti 3 kartus per metus, teikiant individualų grįžtamąjį 
ryšį.  

6. Stiprinti pamokos kokybę, individualią pagalbą, kad mokiniai patirtų kuo mažiau 
mokymosi praradimų ir tai turėtų teigiamą įtaką VBE, PUPP rezultatams 
(kokybė+1%).  

Tirta:  
Sritis  3. Sritis. Ugdymo(si) aplinkos 
Tema 3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 
Rodikliai   3.1.2. Pastatas ir jo aplinka, 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje (edukacinės išvykos) 
Išanalizavus duomenis nustatyta: 
1.Visose gimnazijos poilsio ir laisvalaikio zonose dominuoja šiltos spalvos. 70 proc. poilsio            
zonų baldų yra ryškių spalvų bei lengvai keičiamomis funkcijomis. 
2. 90 proc. naujai suremontuotų kabinetų dominuoja neutralios spalvos. 70 proc. naujai            
suremontuotų kabinetų parinkti baldai leidžia organizuoti pamokos veiklas įvairiomis         
formomis. 
Šildymo ir apšvietimo įranga atnaujinta visoje gimnazijoje. 100 proc. gamtos mokslų, 60            
proc. užsienio kalbų, 70 proc. socialinių mokslų, 70 proc. matematikos kabinetų yra išdėstyti             
viename pastato aukšte, netoli vieni nuo kitų. Tyrimų laboratorijos įrengtos šalia dviejų            
fizikos bei biologijos kabinetų, chemijos pamokose praktinės mokinių veiklos vyksta          
kabinete, kuris lengvai reorganizuojamas į laboratoriją. 60 proc. gimnazistų turi galimybę           
naudotis asmeninėmis spintelėmis. 
3. 70 proc mokytojų planuoja edukacines išvykas (Ahhaa moklso centras Estijoje, IX forto             
muziejus, Kauno prezidentūra, VDU Botanikos sodas, S. Neries muziejus, Maironio          
literatūros muziejus, VDU ŽŪA laboratorijos, Farmacijos muziejus ir kt.). 80 proc. mokytojų            
bendradarbiauja su švietimo, kultūros, darbo rinkos ir kt. institucijomis (Kauno kolegija,           
KTU, VDU, Šilainių policijos komisariatas, Šilainių biblioteka ir kt.) 
Išvada: 
Dauguma gimnazijos ugdymosi ir poilsio aplinkų yra funkcionalios, atliepiančios mokinių          
poreikius, lengvai keičiamų funkcijų, estetiškos bei ergonomiškos. Dauguma mokytojų         
organizuoja edukacines išvykas, bendradarbiauja su vietos švietimo, kultūros, darbo rinkos ir           
kitomis institucijomis, siekdami gilinti ir plėsti mokinių žinias ir gebėjimus. 
Atlikus duomenų šaltinių analizę, galima teigti, jog rodiklis vertinamas „ gerai“. 
Rekomendacijos: 
1. Aprūpinti naujai suremontuotus kabinetus (likusius 20 %) funkcionaliais baldais, kurie 
leistų organizuoti pamokos veiklas įvairiomis formomis.  
2. Sudaryti sąlygas naujai atėjusiems I klasių mokiniams įsigyti (nuomotis tam tikram laikui 
t.y. iki IV klasės) asmeniniam naudojimuisi spinteles. 
3. Planuoti tikslingas ugdymui edukacines išvykas remiantis realaus pasaulio pažinimu (ne 
mažiau 2 per metus).  



 
Parengė veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 

4. Organizuoti tikslingas temines edukacines išvykas (pandemijos atveju) virtuliai (ne mažiau 
2 per metus).  
5. Organizuoti, kviesti neformalioms veikloms socialinius partnerius, universitetus, įmones, 
kurios skatintų mokinių saviraišką, ugdytų karjeros planavimą (ne mažiau 2 per metus).  
6.Pirmų klasių mokiniams organizuoti tikslingas edukacines išvykas pagal klasės ugdymosi 
kryptis (socialinių mokslų, tyrėjų, informacinių technologijų, ekonomikos) (ne mažiau 2 per 
metus).  
 
 
  


