
2022  METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS
VEIKLOS PLANAS

2021 metų įsivertinimo grupės veiklos analizė
Sėkmės Tobulintini dalykai

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

● Forms įrankių panaudojimas gimnazijos tyrimams.
● Naudojami įvairūs šaltiniai, metodai kiekybiniams ir

kokybiniams kriterijams pamatuoti

Įsivertinimo kultūros puoselėjimas tarp
bendruomenės narių

Visuminiame įsivertinime, atliktame 2021-10-15, dalyvavo 80% bendruomenės narių. Jie pildė plačiojo įsivertinimo anketą (www.iquesonline.lt),
kurioje vertino visas 4 sritis, 11 temų ir 24 rodiklius remiantis detaliuosiuose rodiklių aprašymuose pateiktu aukščiausiu kokybės būviu.
Plačiajam įsivertinimui buvo pasirinktas „Mokyklų įsivertinimo instrumentų išbandymo klausimynas“ - Mk – 16 mokytojų bandomasis; M16
mokinių bandomasis. Taip pat remiamasi Mokytojų tarybos posėdyje (2021 – 12 – 28) atlikta gimnazijos SSGG analize.

Privalumai
(5 aukščiausios vertės)

Trūkumai
(5 žemiausios vertės)

Tobulinti pasirinkti įstaigos
veiklos aspektai

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka
(3,5)

2.1.2. Ugdymo planai ir
tvarkaraščiai (2,9)

4.2.3. Mokyklos tinklaveika (2,7)

3.1.1. Įranga ir priemonės
(3,4)

2.2.2. Ugdymo (si)
organizavimas. Raktiniai žodžiai
– Ugdymosi integralumas,
įvairovė (2,5)

2.3.2. Ugdymas mokyklos
gyvenimu Raktiniai žodžiai.
Veiklos, įvykiai, nuotykiai.
Darbinga tvarka (3,3)

2.3.2. Ugdymas mokyklos
gyvenimu Raktiniai žodžiai.
Veiklos, įvykiai, nuotykiai.
Darbinga tvarka (3,3)

4.2.3. Mokyklos tinklaveika (2,7)



Mokinių aukščiausios vertės:
Mokinių

vertė
Mokytojų

vertė Mokytojų aukščiausios vertės
Mokytoj
ų vertė

Mokinių
vertė

Aš priimu kitus žmones tokius, kokie
jie yra. 3,6 3,3 Aš gerbiu kiekvieną mokinį. 4 3,3

Mokykloje vyksta įvairios
netradicinės pamokos: integruotos,
projektinės ir kt.

3,5 3,8
Mokykloje nuolat analizuojami
mokinių mokymosi pasiekimų
rezultatai.

3,8 3,3

Pamokose naudojame įvairias
mokymosi priemones (kompiuteris,
planšetė,
dalijamoji medžiaga, vadovėliai,
įvairūs rašikliai, spalvoti lapeliai ir
kt.).

3,5 3,3

Mokyklos ugdymo plane yra
aptarta / numatyta galimybė
organizuoti
integruotas pamokas, projektus ir
kitas netradicines veiklas, kurios
padeda
siekti išsikeltų ugdymo tikslų.

3,8 3,5

Mokytojai mane vertina įvairiais
būdais: pažymiais, kaupiamaisiais
įvertinimais, pagyrimais,
komentarais raštu ar žodžiu.

3,4 3,4 Skatinu mokinius tobulėti. 3,7 3,1

Per pamokas mes mokomės įvairiai:
visi kartu, grupelėse, po vieną. 3,4 3,2

Mokykla sistemingai, remiantis
įrodymais, informuoja visus
suinteresuotuosius
apie mokinių pažangą ir
pasiekimus.

3,7 3,3

Mokinių išskirtos žemiausios vertės: Mokytojų žemiausios  vertės

Mano mokyklos pasiekimai yra
žinomi mieste (rajone ar šalyje). 2,5 3,4

Tvarkaraščiai yra patogūs
mokiniams. 2,4 3

Aš išsakau savo idėjas, pasiūlymus
dėl mokyklos gyvenimo gerinimo. 2,8 3,2

Mokiniai geba savarankiškai
konstruoti savo supratimą, žinias. 2,7 3,2

Aš su mokytojais planuoju, kaip
mokysiuosi toliau. 2,8 2,8

Mokiniai laikosi mokyklos tvarkos
reikalavimų. 2,7 3,4



Man patinka mokytis. 2,8  
Tėvai yra aktyvūs mokyklos
gyvenimo dalyviai. 2,8 3,1

Mokytojai skiria užduotis, susijusias
su realiu gyvenimu ir patirtimi. 2,9 3,5

Mano darbui reikalinga mokyklos
įranga yra šiuolaikiška. 2,8 3,3

Išvada:
Remiantis duomenų analize, 2021 metais nuspręsta nagrinėti rodiklius: 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu - Raktiniai žodžiai Veiklos, įvykiai,
nuotykiai. Darbinga tvarka, 4.2.3. Mokyklos tinklaveika.

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
ugdymui
D. Karalė

01 Žmogiškieji:
įsivertinimo grupė

Metodinėse
grupėse

2. Giluminis įsivertinimas. Rodiklių 2.3.2.
Ugdymas mokyklos gyvenimu
Raktiniai žodžiai. Veiklos, įvykiai,
nuotykiai. Darbinga tvarka, 4.2.3.
Mokyklos tinklaveika analizė

Direktorės
pavaduotoja
D. Karalė

01 žmogiškieji Įsivertinimo grupėje

3. Iliustracijų (Aukščiausio būvio)
kūrimas komitetuose

Komitetų
pirmininkai

02 Žmogiškieji Metodinėse
grupėse

4. Vertinimo šaltinių ir metodų
numatymas (pamokų stebėjimas,

Komitetų
pirmininkai

02 Žmogiškieji:
mokytojai,

Įsivertinimo grupėje



dokumentų analizė, atvejo analizė,
pokalbiai, tikslinės grupės apklausa,
forms įrankių naudojimas, NŠA
ataskaitos, SSGG forma)

administracija,
mokiniai, tėvai

5. Iniciatyvos ,,Mokytojas – mokytojui‘‘.
Mentorystė. Darbas su forms įrankiais
pamokos grįžtamajam ryšiui fiksuoti

Įsivertinimo
grupė

NŠA 02 Metodinė taryba Metodinėse dienose
vasario, lapkričio
mėnesiais

6. Giluminis įsivertinimas. Rodiklių 2.3.2.
Ugdymas mokyklos gyvenimu -
Raktiniai žodžiai. Veiklos, įvykiai,
nuotykiai. Darbinga tvarka, 4.2.3.
Mokyklos tinklaveika 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.
Rekomendacijų numatymas.

Įsivertinimo
grupė 06

Žmogiškieji Įsivertinimo grupėje

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

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
D. Karalė

06 Žmogiškieji Mokytojų tarybos
posėdyje

9. Platusis (visuminis) įsivertinimas, jei
yra tikslinga atlikti

A.
Budinavičius

10 Žmogiškieji Mokytojų tarybos
posėdyje

10. Giluminis įsivertinimas
Mokinių apklausa, naudojant Forms
įrankius.

D. Noreikaitė,
E. Aukščionienė 10

Žmogiškieji Mokytojų tarybos
posėdyje

11.
Rodiklių 2.3.2. Ugdymas mokyklos
gyvenimu Raktiniai žodžiai. Veiklos,
įvykiai, nuotykiai. Darbinga tvarka,

Įsivertinimo
grupė

11 Žmogiškieji Mokytojų tarybos
posėdyje



4.2.3. Mokyklos tinklaveika aukščiausio
kokybės būvio tikslinimas, ataskaitos
rengimas

12.
Mokyklos veiklos įsivertinimo už 2022
m. ataskaitos pristatymas

A.
Budinavičius,
komitetų
pirmininkai

11 Žmogiškieji Mokytojų tarybos
posėdyje


