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Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas vadovaujantis LR Švietimo įstatymu 
2011 m. kovo 17 d. Nr. Nr. XI-1281, Švietimo ir mokslo ministro įsakymu ,,Dėl pritarimo bendrojo 
lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“, 2009 m. kovo 30 d. Nr.ISAK 
– 607. 

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

      •    IQESonline.lt 
 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą atliko direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 
2013 m. atliktas mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas, 2014 m. plačiojo 

įsivertinimo neatlikome. Atliktas antrosios srities „Ugdymas ir mokymasis“  2.3.1., 2.3.4., 2.4.1., 
2.4.2. veiklos rodiklių giluminis įsivertinimas. Parengtos tyrimų išvados ir rekomendacijos 
pristatytos Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos posėdžiuose, visai mokyklos bendruomenei 
informacija skelbiama mokyklos tinklapyje.  Nustatyti mokyklos stiprieji ir tobulintini veiklos 
aspektai. Rezultatai bus panaudoti rengiant mokyklos 2015 metų veiklos planą.  
 

Veiklos rodikliai Įsivertinimas 
(lygis) Išvados 

2.3.1. Mokymo nuostatos ir 
būdai 

3 lygis Dauguma mokytojų beveik visada peržiūri ir  
keičia ugdymo turinio planus. Beveik visi 
mokytojai nuolat atsižvelgia į mokinių amžių, 
patirtį, poreikius, gebėjimus parinkdami 
mokymo metodus, tačiau, nepakankamai 
dažnai naudoja aktyviuosius mokymo metodus. 
Pusė mokytojų pakankamai dažnai parengia 
užduotis gabesniems mokiniams, apgalvoja 
galimybes mažiau pažangiems mokiniams 
palengvinti užduočių atlikimą. Dauguma 
mokytojų beveik visada analizuoja ir koreguoja 
mokinių mokymą ir mokymąsi remdamiesi 
vertinimo rezultatais. Dauguma mokytojų, 
nuolat skatindami mokinius aktyviai dalyvauti 
pamokose,  padeda  jiems siekti aukštesnių 
individualių rezultatų. 

2.3.4. Išmokimo stebėjimas 3 lygis Dauguma mokytojų taiko apklausą raštu ar 
žodžiu kaip išmokimo tikrinimo formą. 
Efektyviai patikrina mokinių išmokimą ir jų 
asmeninę pažangą daugiau nei pusė mokytojų. 
Tinkamai apibendrina pamokos pabaigą beveik 
pusė mokytojų. Dažniausiai mokiniui yra 
suteikiama galimybė perrašyti kontrolinį darbą, 
jei jis nebuvo pamokoje dėl pateisinamos 
priežasties, tačiau gavus neigiamą pažymį, 
tokia galimybė suteikiama ne visuomet. 
Dauguma mokytojų po kontrolinio darbo 
analizuoja rezultatus ir taiso klaidas. Tik dalis 



mokytojų pastebi mokinių nuotaikų permainas. 
Mokytojai nepakankamai stengiasi pažinti 
kiekvieno mokinio individualias savybes.  

2.4.1. Mokymosi motyvacija 3 lygis Daugiau nei pusė mokinių teigia, kad mokytis 
juos  skatina geras pažymys. Daugiau nei pusė 
mokinių žino, kaip praktiškai gali pritaikyti 
žinias. Pusė mokinių teigia, kad motyvacija 
padidėtų, jei dalyvautų projektuose. Dauguma 
mokinių – aktyvūs. Beveik visi mokytojai taiko 
skatinimo formas, daugiau nei pusė naudoja 
IKT. Namų darbai atliekami sistemingai. 
Beveik visų mokytojų skirtos namų darbų 
užduotys efektyvios, aiški atsiskaitymo ir 
vertinimo sistema. Dauguma mokinių 
nepraleidžia pamokų be pateisinamos 
priežasties. Tik dalis mokinių jaučia 
atsakomybę už savo mokymąsi. 90% mokinių 
pasitiki savo jėgomis. 

2.4.2. Mokėjimas mokytis 3 lygis Beveik visi mokytojai skatina mokinius dirbti 
savarankiškai, yra mokinių padėjėjai, patarėjai; 
Daugiau nei pusė mokinių moka dirbti 
savarankiškai; 
Mažiau nei pusė mokytojų per pamokas vertina  
mokinius už  gebėjimą naudotis savo žiniomis, 
įvairiais informacijos  šaltiniais, sprendimų 
originalumą. Dauguma mokinių geba įvertinti 
savo mokymąsi. 
Mažiau nei pusė mokytojų taiko įvairias 
vertinimo ir įsivertinimo formas. 

 
REKOMENDACIJOS: 

• Planuojant pamoką skirti didesnį dėmesį užduočių diferencijavimui. 
• Ugdymo procese dažniau taikyti aktyviuosius, kūrybinius ir bendradarbiavimą skatinančius 

metodus, tinkamai organizuoti grupių darbą, lavinti mokinių kritinį mąstymą. 
• Stebint išmokimą, matyti kiekvieną mokinį ir jo daromą pažangą.  
• Rekomenduotina dažniau priminti mokiniams tai, jog mokytojai visuomet pasiruošę 

bendradarbiauti.  
• Nuolat atsižvelgti į kiekvieno mokinio individualias savybes ir jo poreikius.  
• Siekiant asmeninės pažangos gerinti dalyvavimo projektinėje veikloje kokybę. 
• Ugdymo veikloje akcentuoti praktišką žinių taikymą. 
• Taikyti tokius darbo metodus, kad mokiniai patys nugalėtų mokymo(-si) sunkumus, 

stengtųsi mokytis.  
• Ieškoti naujų vertinimo ir įsivertinimo formų.  
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