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I MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TEISINĖ BAZĖ
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos ir  rezultatų naudingumo

tyrimas,  padedantis  nustatyti,  kaip  pasiekiami  mokyklos  strateginio  plano,  metinės  veiklos
programos (plano) tikslai ir kokius tikslus mokykla gali keltis ateityje. Jis atliktas vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  dėl  mokyklos,  įgyvendinančios  bendrojo
ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo 2016 m. kovo 29 d. Nr.
V-267 įsakymu bei Mokyklų savęs vertinimo instrumentais ir jų naudojimo rekomendacijomis.

II GILUMINIAM ĮSIVERTINIMUI NAUDOJAMI INSTRUMENTAI IR ETAPAI
Įsivertinimui  atlikti  pasinaudota   Nacionalinės  mokyklų  vertinimo  agentūros    teikiama

nemokama paslauga  -  interneto  platforma -  ,,IQES online“  Lietuva.  „IQES online“  apklausose
dalyvavo pedagogai, 4 kl. mokiniai, mokinių tėvai.

Įsivertinimo metu taip pat buvo organizuojami metodiniai susirinkimai, vykdomas darbas
grupėse, bendros diskusijos, analizė ir bendravimas raštu.

Etapai

I – pasirengimas įsivertinimui;

II – giluminio įsivertinimo atlikimas;

III – galutinės ataskaitos rengimas;

IV – rezultatų apibendrinimas.

III VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ 2019-2020 M. M.

Mokyklos veiklos kokybos įsivertinimo grupę (sutr. VKĮ) sudaro trys narės:

Viktorija Urbonaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės vadovė);

Jurga Girjotienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja (grupės narė);

Aušra Sakalauskienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja (grupės narė).

Patvirtinta direktoriaus 2019 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-42

VKĮ grupės tikslai ir uždaviniai:
 organizuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procesą;
 teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie veiklos kokybės

įsivertinimą;
 išanalizuoti ir apibendrinti įsivertinimo proceso metu gautus  duomenis  ir teikti 

rekomendacijas veiklai tobulinti, kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui 
gerinti.

IV 2019-2020 M. M. GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS

Giluminis įsivertinimas vyko 2019 m. lapkričio 18 – gruodžio 5 d.
Nagrinėti rodikliai:
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje









V APIBENDRINIMAS

2020 m. sausio 29 d. vyko Mokytojų tarybos posėdis, kurio metu buvo pristatyti 2019-2020
m.m.  giluminio  įsivertinimo rezultatai  (pristatymą atliko  VKĮ grupė)  bei  Nacionalinei  švietimo
agentūrai parengta Bendrojo ugdymo mokyklų 2018-2019 m. m. (2019 m.) įsivertinimo ir pažangos
anketa.

Mokyklos  bendruomenei  ataskaita  pateikta  internetiniame  puslapyje
(http://www.peledos.vilnius.lm.lt).

2019 m. sausio 23 d. Mokytojų tarybos posėdyje rodikliams  3.1.2. Pastatas ir jo aplinka
(raktiniai  žodžiai:  estetiškumas  ir  ergonomiškumas)  ir  3.2.2.  Mokymasis  virtualioje  aplinkoje
(raktiniai žodžiai: tikslingumas ir įvairiapusiškumas) suformuluotos iliustracijos (iliustracija yra tam
tikri kriterijai, kuriais remiantis galima vertinti kaip pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų. Iliustracija
kuriama pagal metodikoje pateiktą rodiklio aprašymą. Ji turi būti visiems suprantama, įkvepianti,
derėti su kitomis iliustracijomis.):
Estetiškumas -  įvairios mokyklos erdvės, interjeras (spalvų parinkimas,  baldai ir  jų išdėstymas,
stendai, puošyba ir kitos detalės) padeda mokiniams susikaupti, stimuliuoja mąstymą ir mokymąsi,
improvizavimą ir kūrybą, bendravimą ir poilsį.
Ergonomiškumas - Mokymosi erdvės funkcionalios, pritaikomos pagal mokinių ugdymo(si) 
poreikius, mokymosi aplinka patogi, sveika, saugi ir palanki mokytis.
Tikslingumas - mokytojai supranta IKT panaudojimo svarbą, analizuoja jos naudą bei mokinių 
pasiekimams daromą įtaką, tikslingai su jomis dirba, turinys ir technologijos nuolat padeda 
mokiniams įvairiapusiškai ir patraukliai mokytis.
Įvairiapusiškumas - naudojant IKT mokiniai nuolat įtraukiami į mokymąsi individualiai, poromis, 
komandomis, virtualios ugdymo(si) aplinkos padeda gilinti dalyko žinias, pristatyti darbus ir 
diskutuoti, tyrinėti bei eksperimentuoti.

Išsikeltiems tikslams pasiekti buvo sudarytas veiksmų planas, kurio įgyvendinimas prasidėjo 2019 
m. vasario 18 d. ir tęsėsi iki giluminio įsivertinimo pradžios 2019 m. lapkričio 18 d. 
Rodikliui 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka atlikti darbai:

• Sporto salės sandėlyje atnaujinta daiktų laikymo sistema, įrengtos mergaičių ir berniukų 
persirengimo erdvės, atnaujintas ir papildytas sporto inventorius;

• Laboratorijos klasėje atnaujinti suolai ir stalai;
• Lauko aikštelėje išpiešti žaidimai mokiniams (bendradarbiaujant su mokinių tėvais);
• Pavaduotoja ugdymui kartu su pradinių klasių mokytojomis sudarė mokyklos erdvių 

puošimo mokinių darbais grafiką. Kiekvienai pedagogei buvo paskirtas laikotarpis už kurį ji 
atsakinga.

Rodikliui  3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje atlikti darbai:
• Mokytojų metodiniuose susirinkimuose reguliariai vyko praktiniai užsiėmimai, kurių metu 

pedagogės gilino žinias IKT srityje (darbas su iMO kubais, pasiruošimas darbui kompiuterių
klasėje ir pan.);

• Pradėta įrenginėti kompiuterių klasė (numatyta pilnai įrengti 2020 m. vasarą); pirmieji 
užsiėmimai numatomi 2019 m. kovą.

• Mokykla įsitraukė į projektą „Renkuosi mokyti“ ir parengė pokyčių projektą „Siuolaikiškos,
pažangios, patrauklios mokytis mokyklos kūrimas pasitelkiant informacines komunikacines 
technologijas (IKT)“;

• Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija ir 
Tauragės „Saltinio“ progimnazija (bendradarbiavimo tikslas – gilinti IKT taikymo žinias);

• Dalis pedagogių dalyvavo „Technologijų vedlių“ mokymuose.

http://www.peledos.vilnius.lm.lt/


ISVADOS:
• Atsižvelgiant į atliktus darbus, galima daryti prielaidą, kad mokyklos bendruomenė aktyviai 

tvarko aplinką, stengiasi ją daryti patrauklią ir praktišką ugdymo(si) procesui. Tikslingai ir 
reguliariai imta gilinti IKT taikymo žinias, pradėti praktiniai užsiėmimai su mokiniais.

• 2019-2020 m. giluminio įsivertinimo apklausa rodo, kad mokiniai palankiai vertina 

mokyklos aplinką (rezultatų ataskaitoje 5 aukščiausiai vertinamos sritys susijusios su 
mokyklos aplinka ir jos jaukumu bei ergonomiškumu), tačiau mokymosi virtualioje 
aplinkoje rodiklis vis dar vertinamas žemiau (rezultatų ataskaitoje 5 žemiausiai vertinamos 
sritys susijusios su IKT taikymu). Tokius rezultatus galėjo lemti tai, kad iki šiol mokytojos 
daugiau dėmėsio skyrė IKT taikymo žinių gilinimui, savo kompetencijų gerinimui, taip pat 
užsitęsė kompiuterių klasės įrengimas. Daugiau dėmesio praktiniam darbui su mokiniais bus
skiriama 2019-2020 m. m. II pusmetyje.

• Mokinių tėvų ir pedagogų 2019-2020 m. giluminio įsivertinimo apklausos rezultatai rodo, 

kad abi grupės sutinka, jog bendruomenės nariai turi pakankamai vietos savo mokymosi ir 
darbo priemonėms pasidėti (abiejose apklausose šios sritys vertinamos aukščiausiai). Taip 
pat abi grupės sutinka, jog įvairiapusiškas IKT taikymas mokymąsi daro patrauklesnį, 
padeda gilinti dalyko žinias, gerina mokymosi rezultatus. Prasčiau abi grupės vertina įvairių 
paskirčių erdvių kūrimą, mokyklos interjerą, IKT taikymą pamokose. Verta paminėti, kad 
tėvų apklausoje dalyvavo tik 28,2 proc. dalyvių, todėl jų apklausos rezultatai gali būti 
netikslūs.

• Lyginant 2018-2019 m. m. plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo bei 2019-2020 

m. m. giluminio įsivertinimo rezultatus matoma, kad rodikliai  3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 
ir  3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje vis dar išlieka tobulintinos sritys, tačiau tikimasi, 
kad pradėti projektai bei įgyvendinamas veiksmų planas padės pasiekti teigiamų pokyčių.

________________________________________________________________________________

2020 – 2021 m. m. numatyta tęsti pradėtus projektus, toliau tobulinti IKT taikymą pamokose, kelti
mokytojų kvalifikaciją bei puoselėti mokyklos aplinką. 2020 m. pabaigoje bus atliekamas platusis
mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. 

Ataskaitą parengė:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Viktorija Urbonaitė


