
Kėdainių „Ryto“ progimnazija 

2020 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. 

2020 m. atliktas srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“  2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. 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 2021 
metų veiklos planą, 2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m progimnazijos ugdymo planą.  
 

Veiklos rodikliai Išvados 
2.1.1. Ugdymo(si) tikslai Absoliučiai visi mokytojai (100%) mokslo metų pradžioje 

visada arba dažniausiai supažindina mokinius su mokomojo 
dalyko tikslais ir uždaviniais, aptaria lūkesčius. Taip pat beveik 
visi mokiniai (95%) visada arba dažniausiai supranta mokomųjų 
dalykų tikslus ir uždavinius bei keliamus lūkesčius. 
Visi mokytojai pamokoje įvardija mokymo(si) uždavinius ir 
nuolat stebi, ar mokiniai juos suvokia. Beveik visi mokiniai 
(87%) suvokia pamokos uždavinius, moka planuoti savo darbą 
pamokoje ir namuose. 
Beveik visi (95%) mokytojai sieja trumpalaikius ugdymo tikslus 
su ilgalaikiais, progimnazijos – su nacionaliniais.  
Taip pat beveik visi mokiniai (89%) žino, ką turi mokėti, kai 
baigia nagrinėti temą, skyrių.  11% atsakiusiųjų teigia, kad 
kartais nežino, ką turi mokėti.   
Visi mokytojai (100%) teigia, jog visada arba dažniausiai 
pritaiko ugdymo tikslus ir uždavinius atsižvelgdami į mokinių 
patirtį, gebėjimus, poreikius. Dauguma mokinių (75%) teigia, 
kad mokytojai mokymą(si) organizuoja taip, kad atitiktų jų 
patirtį, gebėjimus ir poreikius. Ketvirtadalis mokinių sako, kad 
mokytojai į jų patirtį bei gebėjimus tik kartais atsižvelgia. 

2.1.2. Ugdymo planai ir 
tvarkaraščiai 

Visi progimnazijos mokytojai ugdymą planuoja pagal metinį 
įstaigos veiklos planą. Visi progimnazijoje dirbantys mokytojai 
savo veiklą kasmet planuoja, rašydami ilgalaikius teminius 
mokomojo dalyko planus, kuriuose ugdymo temos visada 



tarpusavyje dera ir vienos kitas papildo. Kai kurių mokytojų 
planuose atsispindi vidinė dalykų integracija. Integruotos 
pamokos vedamos retai. 
Mokymosi laikas ir periodai lanksčiai pritaikomi ugdymo 
poreikiams (jungiant pamokas, kryptingai integruojant dalykus, 
pamokas ir po pamokų vykstančias veiklas, efektyviai 
organizuojant projektinę veiklą, koreguojant tvarkaraščius). 
Siekiant aukštesnių rezultatų,  kiekvienam mokiniui nuolat 
teikiama individuali ir/ar grupinė mokytojo konsultacija 
spragoms likviduoti, žinioms gilinti. 
 
Progimnazijos dienotvarkė, veiklų, renginių,  pamokų ir 
konsultacijų tvarkaraščiai visada sudaromi, atsižvelgiant į 
ugdymo tikslus, neviršijant savaitinio pamokų skaičiaus, 
kiekvienai disciplinai skiriant tiek valandų, kiek nurodyta 
ugdymo plane. Konsultacijų bei neformaliojo ugdymo 
tvarkaraščiai lanksčiai pritaikomi siekiant tenkinti įvairius 
mokymosi poreikius. Progimnazijos dienotvarkė visada 
koreguojama atsižvelgiant į ugdymo veiklas netradicinėse 
edukacinėse-pažintinėse erdvėse progimnazijoje ir už jos ribų. 
Nuolat bendradarbiaujama su visa progimnazijos bendruomene 
– progimnazijos tinklapyje skelbiamas tėvų (globėjų, rūpintojų) 
susitikimų su mokytojais tvarkaraštis. Tačiau ne visada 
atsižvelgiama į psichologų rekomendacijas: tos pačios 
disciplinos pamokoms atskiromis dienomis neskirti tų pačių 
valandų; sudėtingiems mokymo dalykams skirti darbingiausią 
laiką, protinio darbingumo stabilizavimo funkciją atliekantiems 
dalykams neskirti pirmųjų  ir  paskutiniųjų pamokų. Tik 30% 
mokytojų visada skelbia atsiskaitomųjų darbų datas Tamo 
skiltyje „Atsiskaitomieji darbai“. 

2.1.3.Orientavimas į mokinių 
poreikius. 

1-4 klasių mokiniai asmeninę pažangą stebi,  analizuoja,  aptaria 
su mokytoju ir tėvais, numato tolesnio mokymosi galimybes. 
5-8 klasių mokiniams specialių diagnostinių vertinimų 
progimnazija neorganizuoja.  
Mokiniai dalyvauja NMPP (Nacionaliniame mokinių pasiekimų 
patikrinime) ir tarptautiniuose (TIMS, PIRLS) tyrimuose. 
 Mokytojų tarybos posėdžiuose, klasės  tėvų susirinkimuose 
analizuojami tik pirmo pusmečio rezultatai, metodiniuose 
būreliuose aptariami tyrimų rezultatai, daromos išvados 
planuojant mokinių ugdymą. 
 
Progimnazijoje veikia Švietimo pagalbos teikimo mokiniui 
modelis. Jame reglamentuojama: švietimo pagalbos tikslai, 
uždaviniai, teikimo principai, pagalbos teikėjai, pagalbos 
teikimo rūšys ir pagalbos gavėjai.  
Mokiniai,   mokydamiesi  kontaktiniu būdu,  laiku sulaukia 
tinkamos pagalbos. 
 Pagalba yra teikiama, tačiau kartais nukenčia paslaugų kokybė, 
nes progimnazijoje specialistai dirba su dideliu  mokinių 
skaičiumi. 
Mokytojai, visi specialistai ir beveik visi   tėvai glaudžiai 
bendradarbiauja, kartu operatyviai sprendžia iškilusias 



problemas.   
 
Progimnazijoje susitarta dėl didelį mokymosi potencialą turinčių 
mokinių atpažinimo tyrimo procedūrų ir metodų. 
87 proc. tėvų teigia, kad  progimnazijoje atsižvelgiama į vaiko 
savitumą jį ugdant ir mokant, 100% mokytojų ir 98% mokinių 
tai patvirtina. 
Su neformaliojo ugdymo veiklomis mokiniai supažindinami 
organizuojant pristatymus  ,,gyvai‘‘ bei rengiant vizualizacijas 
progimnazijos viešoje erdvėje. 
Progimnazijoje trūksta neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų 
pasiūlos. 

 
REKOMENDACIJOS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI: 

• Organizuojant ugdymo procesą rekomenduojama kuo individualiau atsižvelgti į mokinių 
patirtį, poreikius bei gebėjimus. 

• Visada skelbti atsiskaitomųjų darbų datas Tamo skiltyje „Atsiskaitomieji darbai“. 
• Paįvairinti ugdymo procesą dažniau vedant integruotas pamokas. 
• Ieškoti galimybių labiau atsižvelgti į psichologų rekomendacijas sudarant tvarkaraščius. 
• Progimnazijoje vykdyti nuoseklų ir kryptingą mokinių poreikių pažinimą. 
• Progimnazijos tinklapyje viešinti progimnazijos  Švietimo pagalbos teikimo mokiniui 

tvarką. 
• Atsižvelgiant į didelį mokinių skaičių ir esamą epidemiologinę situaciją, užtikrinti tinkamą 

pagalbos mokiniui paslaugų kokybę. 
• Sudaryti sąlygas gabiems mokiniams pasirinkti įvairesnę veiklą  ir progimnazijoje  teikti 

platesnę NVŠ programų pasiūlą. 
 

 
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo  grupės vadovė                     Svetlana Denisova 
 

 

 


