
Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 

2016 m. giluminio veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 

 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas vadovaujantis LR Švietimo 
įstatymu 2011 m. kovo 17 d. Nr. Nr. XI-1281, Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo 
programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016 m.).  

Progimnazijos veiklos įsivertinimo instrumentai: 
• Mokyklų savęs vertinimo instrumentai,  2010 m. leidinys; 

      •    IQESonline.lt 
 

Progimnazijos giluminį veiklos kokybės įsivertinimą atliko direktoriaus įsakymu sudaryta 
darbo grupė. 

2016 m. atliktas srities „Ugdymo(si) aplinkos“  3.1.1., 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2. veiklos rodiklių 
giluminis įsivertinimas. Parengtos išvados ir rekomendacijos pristatytos Progimnazijos tarybos, 
Mokytojų tarybos posėdžiuose, visai progimnazijos bendruomenei informacija skelbiama 
progimnazijos tinklalapyje. Nustatyti progimnazijos stiprieji ir tobulintini veiklos aspektai. 
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai bus panaudoti rengiant progimnazijos 2017 
metų veiklos, 2017-2018 m.m. ugdymo planus.  
 

Veiklos rodikliai Išvados 
3.1.1. Įranga ir priemonės Progimnazijoje mokymo įrangos ir priemonių ( pasak mokinių, 

tėvų, mokytojų, mokyklos vadovų)  pakanka, jos yra įvairios, 
šiuolaikiškos, tikslingai naudojamos ugdymo(si) kokybei 
tenkinti bei gerinti. Taip pat beveik visi mokytojai ir mokiniai 
patys kuria bei dalijasi įvairiomis priemonėmis, tikslingai jas 
naudoja. Progimnazijos bendruomenė vertina turimą įrangą bei 
priemones, ieško būdų ir išteklių, kaip jas atnaujinti. 
 

3.1.3. Aplinkų bendrakūra       Beveik  visi  apklaustieji  (89%  tėvų,  87%  mokytojų ir 
73% mokinių)  anketose  nurodė, kad  mokinių kūrybinių  darbų 
eksponavimas progimnazijos erdvėse padeda ugdyti  
kūrybiškumą. Daugiau  negu  pusė  apklaustųjų  mokinių  
atsakė,  kad   jie  gali  pateikti pasiūlymus,  kaip  progimnazijoje  
galima  ką  nors  pakeisti.  87% apklausoje dalyvavusių tėvų ir 
81% mokytojų sutinka, kad progimnazijos erdvėse 
eksponuojami mokinių darbai atspindi ugdymo procesą.  
      Dauguma mokinių yra įtraukiami į progimnazijos erdvių 
dekoravimo procesą. Mokiniai turi galimybę ugdytis 
atsakomybės jausmą, komandinio darbo gebėjimus. Tačiau 
nepakankamai dažnai kiekvienas mokinys turi galimybę išreikšti 
savo kūrybinius lūkesčius.  
   Progimnazijos  erdvėse  nuolat    rengiamos  mokinių  
geriausių  kūrybinių darbų parodos. Visose pradinėse klasėse 
nuolat eksponuojami mokinių darbai kuria jaukią ugdymosi 
erdvę. 

3.2.1. Mokymasis ne 
mokykloje 

Progimnazijos teritorija nepritaikyta ir beveik nenaudojama  
edukaciniam ugdymui. 
Didžioji dalis progimnazijos bendruomenės mano, kad būtų 
tikslinga įrengti mokymo(si) zonas lauke.  



Progimnazijos mokytojai (klasių vadovai, dalykų mokytojai, 
ugdymo karjerai programos koordinatorė) nuolat organizuoja 
edukacines išvykas.   
Progimnazijos mokytojai  nuolat organizuoja realaus pasaulio 
pažinimu pagrįstą ugdymą už mokyklos ribų esančiose 
aplinkose. 
Progimnazijoje organizuojamos  edukacinės išvykos:  
aktualizuoja ugdymą;  
suteikia mokiniams galimybę įgyti įvairesnės patirties;  
susipažįstama su  įvairiais žmonėmis; 
susieja mokymąsi su savo interesais. 

3.2.2. Mokymasis virtualioje 
aplinkoje 

Progimnazijoje virtualios aplinkos ir mokymosi terpės beveik  
visada:  
pasirenkamos tikslingai; 
padeda gilinti dalyko žinias. 
Beveik visi progimnazijos pedagogai tobulina IKT taikymo 
metodus ugdymo procese, dalyvauja seminaruose, 
kvalifikaciniuose renginiuose. 
Dalis mokytojų ir tik  keletas mokinių bei jų tėvų mano, kad 
virtualios aplinkos ir mokymo(si) terpės nėra saugios. 

 
REKOMENDACIJOS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI: 

ü Mokytojams įvairinti mokymo procesą, efektyviau išnaudojant turimas technologijas.  
ü Pagal galimybes įsigyti šiuolaikiškų mokymo priemonių bei įrangos. 
ü Neformaliojo vaikų švietimo organizatorei ir mokinių tarybai: 

 Organizuoti diskusiją klasių atstovams apie progimnazijos edukacinių erdvių pritaikymą ir 
kitų mokslo metų pradžioje įvykdyti kūrybinių idėjų mugę 6-8 klasių kolektyvams. 

ü Kabinetų vadovams: 
dažniau eksponuoti mokinių darbus dalykų kabinetuose. 

ü Progimnazijos pedagogams organizuoti seminarą apie šiuolaikinio skaitmeninio turinio 
saugumą. 

ü Organizuoti edukacinių išvykų dalijimosi gerąja patirtimi sklaidą. 
ü Įrengti mokymo(si) zonas lauke.  
ü Pagal esamus resursus (žmogiškuosius ir finansinius) progimnazijos teritorijos erdves 

pritaikyti ugdymui. 
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