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1. Planas parengtas vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rekomendacijomis (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 

d. įsakymu Nr. ISAK- Nr. V-267), ES struktūrinių fondų projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų 

įsivertinimo rodiklių atnaujinimas ir naudojimo jais metodikos/rekomendacijų sukūrimas“ SFMIS 

NR.: VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001 Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo 

rekomendacijomis (2015 m.). 

 

2  Įsivertinimo uždaviniai:  

 numatyti tobulinimo perspektyvą;  

 stiprinti bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos mokyklos veiklos 

kokybę;  

 teikti bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos 

sričių kokybę; 

3. Atliekant įsivertinimą laikomasi objektyvumo, kolegialumo, konfidencialumo principų.  

4. Veiklos kokybės įsivertinimą organizuoja ir koordinuoja įsivertinimo grupė. Jos 

paskirtis – suplanuoti ir įgyvendinti veiklos kokybės įsivertinimą kaip bendrą veiklą tobulinantį 

procesą, kuriame visi dalyvaujantys kryptingai skatinami ne tik pateikti ar rinkti duomenis, bet 

nuolat mąstyti apie veiklos tobulinimo procesus bei prisiimti atsakomybę už sprendimų 

įgyvendinimą. 

5. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas šiais etapais:  

 

ETAPAI VEIKLA DATA ATSAKINGI 

Pasirengimas 

įsiverinimui 
 Įsivertinimo grupės formavimas 

 Įsivertinimo plano parengimas 

 Mokyklos bendruomenės 

informavimas apie mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo 

organizavimą. 

Vasaris A.Plaipa  

D.Švenčionienė, 

V.Vindžigelskienė 

R.Petrauskis 

Visuminis (platusis) 

įsivertinimas 
 Visuminis įsivertinimo vykdymas. 

 Srities ir temos giluminiam 

įsivertinimui nustatymas. 

Kovas D.Švenčionienė, 

V.Vindžigelskienė 

R.Petrauskis 

Bendruomenės 

informavimas 

Mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos  

informavimas apie visuminio įsiverinimo 

rezultatus ir giluminės srities nustatymą. 

Kovas D.Švenčionienė, 

V.Vindžigelskienė 

R.Petrauskis 

Įsivertinimo 

instrumentų 

parengimas 

Nacionalinės įsivertinimo agentūros 

tiesioginė internetinė apklausa www. 

iqesonline.lt,. 

Kovas D.Švenčionienė, 

V.Vindžigelskienė 

R.Petrauskis 

Įsivertinimo atlikimas  Duomenų rinkimas, duomenų 

analizė, interpretavimas ir 

aptarimas grupėje. 

 Iliustracijų kūrimas. 

Balandis-

Gegužis 

 

 

 

D.Švenčionienė, 

V.Vindžigelskienė 

R.Petrauskis 



 Vertinimo šaltinių ir metodų 

nustatymas. 

 Klausimyno sudarymas. 

 Apklausa 

 Gautų duomenų analizė 

 

 

Spalis 

 

Atsiskaitymas ir 

informavimas 

Įsįvertinimo ataskaitos, išvadų ir 

rekomendacijų mokyklos veiklos kokybei 

tobulinti pateikimas  

Lapkritis. D.Švenčionienė, 

V.Vindžigelskienė 

R.Petrauskis 

Rezultatų 

panaudojimas tolesnės 

veiklos tobulinimui 

planuoti 

Išvadų ir rekomendacijų panaudojimas 

2019 metų mokyklos veiklos planavimui 

ir ataskaitų pateikimas NMVA ir Šilutės 

savivaldybės Švietimo skyriui, 

bendruomenei. 

Gruodis D.Švenčionienė, 

V.Vindžigelskienė 

R.Petrauskis 

 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planą parengė MVKĮ grupė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017 m. 

PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS. SISTEMOS SRITYS, TEMOS, RODIKLIAI 

  

1 sritis. Rezultatai Skalė 

1.1. Asmenybės branda:   

1.1.1 Asmenybės tapsmas (savivoka ir aspiracijos, socialumas, gyvenimo planavimas);  3 

1.2. Pasiekimai ir pažanga:   

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga (optimalumas, efektyvumas, pasiekimų 

asmeniškumas);  

3 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga (rezultatyvumas, stebėsenos sistemingumas, 

pažangos pagrįstumas, atsakomybė).  

3 

2 sritis. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys  

2.1. Ugdymo planavimas:   

2.1.1.Ugdymo tikslai (pagrįstumas ir sąryšingumas);  3 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (naudingumas, patogumas mokiniams);  3 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius (poreikių pažinimas, pagalba mokiniui, 

gabumų ir talentų ugdymas); 

2 

2.2 Vadovavimas mokymuisi:   

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas;  3 

2.2.2. Mokymosi organizavimas (diferencjavimas, individualizavimas, ugdymo 

integralumas, įvairovė, klasės valdymas);  

3 

2.3. Mokymosi patirtys:   

2.3.1. Mokymasis (savivaldumas mokantis, mokymosi socialumas);  3 

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (santykiai ir mokinių savijauta; veiklos, įvykiai ir 

nuotykiai; darbinga tvarka); 

3 

2.4.Vertinimas ugdant:   

2.4.1. Vertinimas ugdymui (vertinimo kriterijų aiškumas, vertinimo būdai, pažangą 

skatinantis grįžtamasis ryšys);  

3 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas (dialogas vertinant).  3 

3 sritis. Ugdymo aplinkos  

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka:   

3.1.1. Įranga ir priemonės (įvairovė, šiuolaikiškumas);  2 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka (estetiškumas, ergonomiškumas);  4 

3.1.3. Aplinkų bendra kultūra (mokinių įtraukimas, mokinių darbų demonstravimas);  4 

3.2. Mokymasis be sienų:   

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje (edukacinių galimybių panaudojimas, išvykos);  3 

3.2.2. Virtualios aplinkos (tikslingumas, įvairiapusiškumas).  3 

4 sritis. Lyderystė ir vadyba  

4.1. Mokyklos valdymas:   

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (veiklos kryptingumas, optimalus 

išteklių paskirstymas, sprendimų pagrįstumas);  

3 

4.1.2. Lyderystė (lyderystė mokymuisi, įsipareigojimas susitarimams);  3 

4.1.3. Mokyklos savivalda (skaidrumas ir atvirumas, sprendimų pagrįstumas );  3 

4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis:   

4.2.1. Veikimas kartu (bendradarbiavimo kultūra, kolegialus mokymasis);  3 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais/globėjais (pažinimas ir sąveika, į(si)traukimas);  4 

4.2.3. Mokyklos tinklaveika (atvirumas, prasmingumas).  3 

4.3. Asmeninis meistriškumas:   

4.3.1. Kompetencija (pozityvus profesionalumas );  3 

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas (reiklumas sau; atkaklumas ir nuoseklumas). 3 



 


