
Kėdainių „Ryto“ progimnazija 

2019 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. 

2019 m. atliktas srities „Rezultatai“  1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. 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 2020 metų veiklos planą. 
 

Veiklos rodikliai Išvados 
1.1.1. Asmenybės tapsmas Dauguma mokinių (81 % sausį ir 82 % gruodį) mano, kad 

mokytojai dažnai padeda atpažinti jų gabumus ir pomėgius. 
Beveik visi tėvai  (93 %) teigia, jog progimnazijoje nuolat 
atsižvelgiama į vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir 
mokant. Absoliuti dauguma atsakiusių mokytojų (98 %) teigia, 
kad visada padeda mokiniams pažinti bei atskleisti jų gabumus ir 
polinkius. Savęs vertinimas turi įtakos pasirenkant konfliktų 
sprendimo strategijas. Vis daugiau mokinių sąmoningai renkasi 
sveiką gyvenimo būdą. 
Beveik visi mokiniai ( 90 % sausį ir 89 % gruodį) teigia, kad 
progimnazijoje mokiniai nuolat skatinami bendradarbiauti ir 
padėti vieni kitiems. Net 95 % tėvų mano, kad progimnazijoje 
mokytojai mokinius visada moko bendradarbiauti, padėti vieni 
kitiems.  
Dauguma mokinių (76 % sausį ir 74 % gruodį) teigia, kad 
progimnazijoje jie dažnai gauna daug aiškios informacijos apie 
tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos pasirinkimo) 
galimybes. 85 % atsakiusių tėvų mano, kad progimnazijoje 
vaikai daug sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros 
galimybes, o 93 % tėvų pritaria, kad mokytojai nuolat pabrėžia 
mokymosi svarbą gyvenime. 87 % atsakiusių mokytojų mano, 
kad supažindina mokinius su tolimesnio mokymosi ir karjeros 
(profesijos pasirinkimo) galimybėmis. 
Progimnazijos bendruomenės veikla, susijusi su mokinių 
gabumų atskleidimu, bendradarbiavimu, tolimesnio mokymosi ir 



karjeros galimybėmis yra gera. 
1.2.1. Mokinio pasiekimai ir 
pažanga 

Priimti bendri susitarimai dėl individualios pažangos stebėjimo. 
Ne mažiau 86% mokinių bendrųjų dalykinių kompetencijų lygis 
atitinka jų amžiaus grupei keliamus tikslus. 
Tik dalis mokytojų mano, kad mokinio individualios mokymosi 
pažangos stebėjimo ir fiksavimo dokumentai, priimti 
progimnazijoje, yra veiksmingi. 
60% mokinių teigia, kad su jais aptariamos mokymosi sėkmės. 
Tik pusė mokinių teigia, kad su mokytoju planuoja tikslus ir 
žingsnius mokymosi sėkmei pasiekti. 
Mokinio dalykinės ir bendrosios kompetencijos progimnazijoje 
ugdomos nuolat kryptingai parenkant metodus ir veiklas. 
Beveik visi (95%) mokiniai progimnazijoje turi galimybę įgyti 
naujų gebėjimų ir kompetencijų. 
72% mokinių teigia, kad ugdymo turinys kiekvienoje pamokoje 
pritaikomas atsižvelgiant į asmeninį mokymosi tempą.  
Pusė (48%) progimnazijos mokinių turi galimybę pasirinkti 
įvairaus sunkumo užduotis. 
Progimnazijoje suteikiama pagalba specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems mokiniams. 
Progimnazijos mokiniams suteikiama galimybė  individualiems 
gebėjimams atsiskleisti. 
Individualūs mokinio akademiniai, sportiniai ir kultūriniai 
pasiekimai ir pažanga matomi, pripažįstami, skatinami. 
 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir 
pažanga 

Daugumos mokinių mokymosi pasiekimų lygis atitinka 
mokymosi lygius pagal Bendrąsias ugdymo programas. Kasmet 
vykdomi 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių žinių ir gebėjimų 
patikrinimai (nacionalinis mokymų pasiekimų patikrinimas). 
Dauguma mokinių tęsia mokymąsi gimnazijose. Mokiniai, 
kuriems teikiama specialioji pagalba, nuosekliai ir sistemingai 
siekia jų ugdymo programose suformuluotų uždavinių. Jų 
mokymosi pasiekimai, gebėjimai suteikia galimybę tęsti 
mokymąsi toliau. Progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų 
vertinimo sistema padeda didinti mokinių mokymosi 
motyvaciją, tačiau mokinių individualios pažangos stebėjimo ir 
fiksavimo  sistema nepakankamai veiksminga. Daugumos 
mokinių NMPP testų rezultatai yra didesni už šalies vidurkį. 
Progimnazijos savitumas ir sistemingas visų interesų grupių 
informavimas apie progimnazijos veiklą ir rezultatus sudaro 
palankias sąlygas mokinių mokymosi rezultatų gerinimui ir 
pažangos siekiui. 

 
REKOMENDACIJOS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI: 

• Įvairinti ir plėsti karjeros ugdymo galimybes progimnazijoje.  
• Dalyko mokytojus įtraukti į mokinio individualios pažangos nustatymo ir fiksavimo 

dokumento 5 priedo „MOKINIO SĖKMĖS PLANAS“ pildymą. 
• Matyti, pripažinti ir skatinti mokinius,  kurie nepraleidžia pamokų, aktyviai dalyvauja 

socialinėje-pilietinėje veikloje. 



• Pusmečio pabaigoje mokinio pažangos aptarimą organizuoti kartu su dalyko mokytoju, 
tėvais ir mokiniu. 

• Metodinėms grupėms: 
Sukurti užduočių banką mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.   
Tobulinti mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemą. 
Reguliariai analizuoti apibendrintus mokinių dalykinius pasiekimus. 
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