
Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 

2015 m. giluminio veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 

 

Progimnazijos 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. 

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

      •    IQESonline.lt 
 

Progimnazijos giluminį veiklos kokybės įsivertinimą atliko direktoriaus įsakymu sudaryta 
darbo grupė. 

2013 m. atliktas mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas. 2015 m. atliktas srities 
„Mokyklos kultūra“  1.1.4., 1.3.2., 1.4.2. veiklos rodiklių giluminis įsivertinimas. Parengtos išvados 
ir rekomendacijos pristatytos Progimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos posėdžiuose, visai 
progimnazijos bendruomenei informacija skelbiama progimnazijos tinklapyje.  Nustatyti 
progimnazijos stiprieji ir tobulintini veiklos aspektai. Rezultatai bus panaudoti rengiant 
progimnazijos 2016 metų veiklos planą.  
 

Veiklos rodikliai Įsivertinimas 
(lygis) Išvados 

1.1.4. Bendruomenės santykiai 3 lygis Dauguma mokinių, tėvų ir mokytojų teigia, 
kad progimnazijoje vyksta mokinių ir 
mokytojų nuolatinis bendravimas ir 
bendradarbiavimas. 
Didesnė bendruomenės dalis yra saugūs. 
Daugiau kaip pusė apklaustųjų teigia, kad tarp  
bendruomenės narių vyrauja pasitikėjimas. 

1.3.2. Pageidaujamo elgesio 
skatinimas 

3 lygis Palankų emocinį klimatą kuria didesnė dalis 
progimnazijos bendruomenės narių, rodydami 
pagarbą vieni kitiems, laikydamiesi susitarimų, 
vertindami vieni kitų darbą. Pasitikėdami savo 
žiniomis ir gebėjimais, bendruomenės nariai 
suformuoja santykius, kurie dažnai padeda 
kūrybingai mokytis ir dirbti. 
Skatinimų skaičius didėja,  skiriamų nuobaudų 
skaičius mažėja. 
Dauguma tėvų ir mokinių  vadovaujasi 
nuostata, jog problemas su mokiniais  
progimnazijos mokytojai išspręs efektyviai ir 
teigiamai. 

1.4.2. Partnerystė su kitomis 
institucijomis 

2.5 lygis Progimnazija nuolatos kryptingai ir tikslingai 
numato bendravimo ir bendradarbiavimo su 
kitomis institucijomis rajone  formas ir 
galimybes. Progimnazijoje sukurta stabili 
bendravimo ir bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais sistema tik rajono lygiu, 
tačiau bendravimas ir bendradarbiavimas šalies 



ir tarptautiniu lygiu yra nesistemingas. 
Veiksminga ir  kryptinga veikla rajone padeda 
pasireikšti mokinių gebėjimams. Tenkinami 
individualūs mokinių poreikiai. Nuolat 
vykdomas veiklos su kitomis institucijomis  
planavimas, analizavimas, koregavimas ir 
tobulinimas, daugiausiai, tik rajono lygiu. 
Šalies ir tarptautiniu lygiu bendravimas ir 
bendradarbiavimas yra fragmentiškas 

 
REKOMENDACIJOS: 

Ø Daugiau pagarbos, supratimo visiems bendruomenės nariams, ypač mokiniams. 

Ø Ieškoti būdų, kaip gerinti mokinių tarpusavio santykius. 

Ø Ištirti mokytojų nesaugumą mokykloje. 

Ø Kad stiprėtų progimnazijos bendruomenė ir gerėtų psichologinė atmosfera, organizuoti 
pedagogams, personalo darbuotojams seminarus, bendras išvykas, daugiau veiklos 
neformalioje aplinkoje. 

Ø Peržiūrėti Progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse numatytas drausminimo priemones,  
numatant prevencijos žingsnius. 

Ø Organizuoti veiklas, kuriose didesnis dėmesys būtų skiriamas gero elgesio skatinimui.  

Ø Siekti glaudesnio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais šalies mastu. 
 

Ø Siekti dalyvavimo tarptautiniuose projektuose. 
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