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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. 

2018 m. atliktas srities „Lyderystė ir vadyba“  4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. 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 2019 metų veiklos, 2019–
2022 m. strateginį bei 2019–2021 m.m. ugdymo planus.  
 

Veiklos rodikliai Išvados 
4.2.1. Veikimas kartu Dauguma progimnazijos mokytojų, mokinių ir tėvų elgiasi 

draugiškai ir pagarbiai. 
Beveik visi mokytojai tarpusavyje bendradarbiauja dirbdami 
įvairiose darbo grupėse. 
Dauguma tėvų ir mokinių teigia, kad mokytojai suteikia 
individualią pagalbą. 
Dirbdami kaip viena komanda, mokytojai pasiekia aukštesnių 
individualių ir bendrų rezultatų.  
Periodiškai organizuojamos išvykos beveik visiems mokytojams 
padeda plėsti akiratį, praturtinti ir aktualizuoti mokinių 
ugdymo(si) turinį. 
Beveik visi mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų: 
dalydamiesi patirtimi, mokomąja medžiaga ir kt. 

4.2.2. Bendradarbiavimas su 
tėvais 

Beveik visi atsakę mokytojai mano, kad progimnazijos tėvų 
informavimo ir švietimo sistema atitinka tėvų poreikius ir 
progimnazijos specifiką. Absoliuti dauguma mokytojų domisi 
tėvų galimybėmis padėti vaikams augti ir siūlo jiems tinkamos 
pagalbos ir bendradarbiavimo būdus bei formas. Mokytojai ir 
tėvai nuolat bendradarbiauja (skiria laiko ir inicijuoja 
susitikimus, pokalbius, paskaitas ir kt.) palaikydami ir 
skatindami mokinio pažangą, stiprindami jo psichinę ir fizinę 
sveikatą bei socialumą.  
Beveik visi tėvai teigia, jog įsitraukia į vaikų ugdymą(si) 



įvairiomis formomis (plėsdami jų kultūrinį akiratį, skatindami 
pažintinį aktyvumą, padėdami išsikelti ambicingus ugdymosi 
tikslus ir jų siekti, taip pat dalyvaudami progimnazijos veiklose, 
individualiuose ir bendruose susitikimuose su mokytojais, 
inicijuodami prasmingas veiklas, projektus ir kitas veiklas). 97% 
tėvų mano, kad bendradarbiaujama abiem pusėms tinkamu laiku. 

4.2.3. Mokyklos tinklaveika Progimnazija kryptingai ir efektyviai bendradarbiauja su rajono 
socialiniais partneriais, sistemingai organizuoja sporto, meno, 
akademinius, gerosios darbo patirties sklaidos renginius.  
Progimnazijos tinklaveika praplečia edukacines erdves, kelia 
motyvaciją veikti. Glaudus bendradarbiavimas su vietos 
bendruomene, socialiniais partneriais sudaro palankias sąlygas 
plėtoti neformalųjį švietimą, mokinių individualius gebėjimus, 
ugdyti lyderystę, turtinti progimnazijos išteklius ir edukacines 
erdves, dėl to ugdymo procesas galėtų dažniau vykti 
netradicinėse erdvėse. Progimnazijos veikla matoma vietos 
bendruomenėje. Apie savo veiklas, akcijas, renginius, 
pasiekimus progimnazija skleidžia informaciją internetinėje  
svetainėje (www.rytas.kedainiai.lm.lt), progimnazijos Facebook 
paskyroje, rajono spaudoje, televizijoje, lankstukuose, 
stenduose, tėvų susirinkimuose. Progimnazija turi parengusi ir 
įgyvendina komunikacijos priemonių planą. Tinklaveika yra 
paveiki ir tai yra stiprusis progimnazijos veiklos aspektas. 

 
REKOMENDACIJOS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI: 

• Organizuoti mokymus, veiklas progimnazijos  bendruomenei telkti. 
• Ieškoti galimybių, kaip mokytojams sudaryti sąlygas stebėti atviras pamokas ir renginius. 
• Skatinti ir aktyvinti tėvų bei mokytojų bendradarbiavimą, tėvų įsitraukimą palaikant ir 

skatinant mokinio pažangą, stiprinant jo psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą.  
• Plėsti socialinių partnerių paiešką už rajono ribų. 
• Siekti glaudesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su esamais socialiniais partneriais. 
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