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VILNIAUS VYTĖS NEMUNĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO  

VEIKLOS PLANAS 

2022-2023 m.m. 

Tikslas: Tobulinti mokyklos veiklos aspektus užtikrinančius kokybišką kiekvieno mokinio ugdymą(si).  

Uždaviniai:  

1. Atrasti ir patvirtinti mokinių ugdymo ir ugdymo(si) sėkmes ir nustatyti tobulintinas sritis. 

2. Priimti bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų, siekiant bendrai sutartos mokinių mokymo(si) ir ugdymo(si) kokybės. 

3. Įsivertinti projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendintų veiklų ir priemonių įtaką mokinių pasiekimų gerinimui. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Data Dalyviai Atsakingas Vieta Laukiamas rezultatas 

1.  Mokytojai, susipažinę su veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatais, 

susitars dėl teminio vertinimo. 

rugsėjis Visi mokytojai ir 

švietimo pagalbos 

specialistai. 

J.Abraškevičienė Mokyklos 

patalpos 

Priimti bendri susitarimai dėl 

teminio vertinimo stiprins 

priklausomybės mokyklai jausmą, 

prisiėmimo už savo veiklos 

rezultatus atsakomybę ir skatins 

profesiškai augti. 

2.  Teminio vertinimo pasirinktos 

srities ar temos pristatymas 

mokyklos tarybai 

spalis Mokyklos tarybos nariai J.Abraškevičienė Mokyklos 

patalpos 

Bendruomenė susitars ir priims 

bendrą priimtiną sprendimą 

veiklos tobulinimui mokinių 

ugdymo ir ugdymo(si) kokybei 

gerinti. 

3.  Teminis vertinimas, siekiant 

gerinti mokinių mokymosi 

pasiekimus ir pažangą ir įsivertinti 

Spalis-

lapkritis 

Visi mokytojai ir 

švietimo pagalbos 

specialistai. 

J.Abraškevičienė Mokyklos 

patalpos 

Mokytojai dalyvaus įsivertinime ir 

konstruktyviai bendradarbiaus 

siekdami kokybiško ugdymo 

organizavimo ir mokinių 
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veiklų įtaką mokinių pasiekimų 

gerinimui. 

mokymosi pasiekimų bei 

asmeninės pažangos gerinimo. 

Įvertintas projekto „Kokybės 

krepšelis“ indėlis į mokinių 

pasiekimų gerinimą. 

4.  Supažindinimas su teminio 

vertinimo rezultatais ir išvadų 

pristatymas 

sausis Koordinuojanti grupė V.Markevičiūtė Mokyklos 

patalpos 

Mokyklos bendruomenė žinos 

apie įsivertinimo rezultatus. 

5.  Priemonių numatymas ir taikymas 

veiklos kokybei gerinti. 

Vasaris-

gegužė 

Visi mokytojai ir 

švietimo pagalbos 

specialistai. 

MĮG Mokyklos 

patalpos 

Pagerės mokyklos veikla gerinant 

mokinių asmeninę pažangą ir 

pasiekimus.  

6.  Darbo grupių vadovų ir MĮG 

susirinkimas dėl tolimesnio 

įsivertinimo vykdymo. 

vasaris Koordinuojanti grupė J.Abraškevičienė Mokyklos 

patalpos 

Susitarimai priimant sprendimus. 

7.  Įsivertinimo „Pažangos anketa“ 

organizavimas ir rezultatų 

pateikimas NMVA. 

Spalis- 

gruodis 

Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 

MĮG Mokyklos 

patalpos 

Pateikta ataskaita NMVA, su 

rezultatais supažindinta 

bendruomenė. 

8.  Pasiūlymų mokyklos strateginiam 

planui teikimas. 

gruodis Metodinės grupės nariai J.Abraškevičienė Mokyklos 

patalpos 

Bus pateikti pasiūlymai 

bendruomenei ir darbo grupei dėl 

starteginion planavimo. 

 

 

Planą parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Abraškevičienė 

 

  

 


