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2017 m. giluminio veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 

 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas vadovaujantis LR Švietimo 
įstatymo 37 st. 4 ir 5 dalimis, priimto 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; 

      •    IQES online Lietuva 
 

Progimnazija reguliariai įsivertina veiklos kokybę, nuo 2016 m. įsivertinimui taiko 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo 
ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką“. Mokytojai, administracija, pagalbos 
mokiniui specialistai supranta veiklos kokybės įsivertinimo svarbą ir naudą progimnazijos pažangai. 
Progimnazijos giluminį veiklos kokybės įsivertinimą atliko direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 
grupė. Tirdami progimnazijos veiklos kokybę įsivertinimo grupės nariai taikė stebėjimo, interviu, 
dokumentų analizės bei anketinės apklausos metodus. 

2017 m. atliktas platusis įsivertinimas ir srities „Lyderystė ir vadyba“  4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. 
veiklos rodiklių giluminis įsivertinimas. Parengtos išvados ir rekomendacijos pristatytos 
Progimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos posėdžiuose, progimnazijos bendruomenei informacija 
skelbiama progimnazijos tinklalapyje. Nustatyti progimnazijos stiprieji ir tobulintini veiklos 
aspektai. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai bus panaudoti rengiant 
progimnazijos 2018 metų veiklos, 2018-2019 m.m. ugdymo planus.  
 

Veiklos rodikliai Išvados 
4.1.1. Perspektyva ir 
bendruomenės susitarimai 

Beveik visi atsakę mokytojai mano, kad progimnazijos 
vizija yra reali. Tiek vizija, tiek ir strateginiai planai grindžiami 
bendruomenės sutarimu. Progimnazija savo veiklą planuoja 
rengdama  ketverių metų strateginį planą ir metų veiklos planą.  

Absoliuti dauguma respondentų pritaria, jog progimnazijos 
strateginis bei metų veiklos planai dera su nacionaline švietimo 
strategija, yra susiję su bendrųjų ir specialiųjų ugdymo(si) 
poreikių turinčių mokinių programų įgyvendinimu, kokybiškos 
pagalbos mokiniams, jų tėvams, mokytojams teikimu, mokinių 
lavinimo(si) ir saviraiškos poreikių tenkinimu, modernios ir 
saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimu. Planai  yra  skelbiami 
progimnazijos internetinėje svetainėje, prieinami progimnazijos 
bendruomenei.  

97% atsakiusiųjų progimnazijos planų kūrimas ir 
įgyvendinimas yra aiškūs. Planavimas padeda tinkamai 
įgyvendinti progimnazijos tikslus ir uždavinius.  

Labai gerai vertinama personalo politika, finansinių bei 
materialinių išteklių skirstymas ir panaudojimas. Visi 
progimnazijoje dirbantys mokytojai turi reikiamą išsilavinimą. 
Mokytojų kaitos beveik nėra. Finansiniai ištekliai veiksmingai 
panaudojami atsižvelgiant į valstybės ir Kėdainių rajono 
savivaldybės norminius teisės aktus. Progimnazijos 
bendruomenei visada pateikiama išsami ataskaita dėl finansinių 
išteklių panaudojimo. Materialiniai progimnazijos ištekliai 



panaudojami lanksčiai ir kūrybingai.  
Beveik visi atsakiusieji konstatuoja, jog progimnazijos 

vadovai periodiškai informuoja, kaip sekasi siekti progimnazijos 
strateginių tikslų. 

Progimnazija reguliariai įsivertina veiklos kokybę. Veiklos 
kokybės įsivertinimo grupė kiekvienais metais rengia  
progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planą, atlieka 
įsivertinimą, jo rezultatus pristato progimnazijos bendruomenei. 
Tirdami progimnazijos veiklos kokybę įsivertinimo grupės 
nariai taiko stebėjimo, apklausos, interviu, dokumentų analizės 
metodus. Progimnazijos bendruomenė informuojama apie 
veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus. Veiklos kokybės 
stiprieji ir silpnieji aspektai naudojami planuojant tolesnę 
progimnazijos veiklą, nustatant veiklos prioritetus, tikslus ir 
uždavinius.  

Dauguma mokytojų mano, kad siekiama nuolatinės 
pažangos įvairiose progimnazijos veiklos srityse. Progimnazijoje 
veiksmingai bendradarbiaujama, sudaromos laikinos ir 
nuolatinės darbo grupės renginiams, konferencijoms, įvairiems 
konkursams, strateginiam ir veiklos planui rengti, veiklos 
kokybei įsivertinti ir t.t.  Progimnazijoje bendruomenės nariai 
skatinami mokytis, siekti pažangos  įvairiose srityse. 
Organizuojamos konferencijos, seminarai, paskaitos 
progimnazijos ir respublikos mokytojams, tėvams. 

4.1.2. Lyderystė Progimnazijoje skatinama ugdytis lyderystės gebėjimus.  
Beveik visi bendruomenės nariai mano, jog jiems suteikiama 
laisvė rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, 
sprendimus ir jų įgyvendinimą. 
Lyderiai įgalina ir skatina bendruomenę diskutuoti, mąstyti ir 
veikti kūrybiškai.  
Dauguma bendruomenės narių dalyvauja progimnazijos 
veiklose, tik dalis tėvų įsitraukia į renginių organizavimą. 
Lyderių veikla telkia mokyklos bendruomenę pokyčiams, 
inovacijoms ugdymo srityje. 
Progimnazijos vadovai geba telkti bendruomenę bendriems 
tikslams, o santykiai su bendruomene grindžiami tarpusavio 
supratimu ir pasitikėjimu. 
Progimnazijos vadovai skatina, palaiko ir remia visų 
bendruomenės narių iniciatyvas, sudaro sąlygas tapti, būti 
lyderiu, pastebi ir vertina gerąją darbuotojų patirtį ir gebėjimus. 
Mokinių individualios pažangos tvarka neskelbiama 
progimnazijos tinklalapyje. 
Mokinių individuali pažanga aptariama tik su klasių vadovais ir 
tėvais. 

4.1.3. Mokyklos savivalda Progimnazijoje kryptingai veikia tradicinės ir savitos savivaldos 
institucijos:  
Progimnazijos taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba,  
Mokytojų taryba bei Tėvų klubas. Taigi, atstovaujami visų 
progimnazijos bendruomenės narių interesai. Susirinkimuose 
siūlomi, svarstomi ir tvirtinami kandidatai į progimnazijos 
savivaldos institucijas. Savivaldos atstovai renkami pakankamai 
atvirai ir skaidriai.  



Progimnazijos savivalda veikia realiai: progimnazijos savivaldos 
institucijose svarstomi veiklos planavimo, įsivertinimo, 
finansiniai klausimai, teikiami pasiūlymai veiklos tobulinimui. 
Progimnazijos savivaldos institucijoms veiklos tobulinimui 
svarbi nuomonių įvairovė. 
Visi progimnazijos bendruomenės nariai turi galimybę pareikšti 
savo nuomonę svarbiais progimnazijos veiklos klausimais 
(vykdomos įvairios apklausos, rengiamos diskusijos), tačiau 
nepakankamai ja naudojasi. Mokytojai nepakankamai aktyvūs 
vykdant planuotą metodinę veiklą. 
Argumentuoti savivaldos institucijų siūlymai  teigiamai veikia 
progimnazijos gyvenimą, kuria pasitikėjimo visais 
bendruomenės nariais kultūrą, padeda įgyvendinti demokratinį 
progimnazijos valdymą. 
Progimnazijoje yra sistema, kaip priimami sprendimai. 

 
REKOMENDACIJOS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI: 

ü Skatinti bendruomenės narius rodyti tiek asmeninę, tiek kolektyvinę iniciatyvą 
siekiant pažangos įvairioje progimnazijos veikloje. 

Mokinių tarybai: 
ü  Rasti galimybių įtraukti jaunesnius mokinius į Mokinių tarybos veiklą. 
ü  Skatinti Mokinių tarybos narius atstovauti jaunesniųjų (5-6) klasių interesams. 
ü  Suteikti daugiau informacijos  apie naujos Mokinių tarybos rinkimus. 

 
Metodinei tarybai: 

ü Skatinti mokytojus atsakingiau planuoti ir vykdyti veiklas. 
ü Kviesti mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi ne tik progimnazijoje, bet ir už jos 

ribų. 
ü Aktyviau dalyvauti tarptautinėse kvalifikacijos kėlimo programose. 
ü Ieškoti bendravimo ir bendradarbiavimo galimybių su šalies ir užsienio partneriais. 

 
Tėvų klubui: 

ü Skleisti ir populiarinti Tėvų klubo idėjas ir veiklą. 
ü Skatinti mokinių tėvus ne tik domėtis savo vaikų ugdymo galimybėmis, bet ir teikti 

idėjas bei asmeniškai prisidėti  jas įgyvendinant. 
ü Organizuoti lyderystės mokymus progimnazijos bendruomenei. 
ü Siekti efektyvesnio mokinių mokymosi sėkmių ir problemų aptarimo (mokinių 

individualios pažangos ir signalinio pusmečio rezultatų). 
ü Skatinti tėvų lyderystę progimnazijoje. 

 
 
 
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė                     Svetlana Denisova 
 

 

 


