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Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos veiklos įsivertinimas vykdytas 

vadovaujantis  „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodika“ (Lietuvos švietimo ir mokslo ministro 2016  m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-

267).  

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas užtikrina, kad būtų vertinama mokyklos kaip 

visumos kokybė ir kita vertus, dėmesys ir jėgos sutelktos esminėms geros ir sveikos mokyklos 

sritims. Siekiant užtikrinti ir gerinti kokybę,  įsivertinimas pirmiausia atlieka apžvalginę- 

apibendrinamąją funkciją ir tik tada koncentruojamasi į specifines kokybės sritis. 

Jau pasiteisino praktika, kai mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vyksta per 

mokinių atostogas organizuojamas „Vertinimo dienas“.  

Mokslo metų pradžioje apibūdinama esami padėtis: 

• pristatomas ir analizuojamas praėjusių mokslo metų mokyklos raidos vertinimas, iš 

kurio matosi nuveiktų darbų poveikis mokinimas, mokytojams, mokyklai ir aplinkiniams; 

• tariamasi dėl priemonių ir kitų metų pagrindinių užduočių. 

Didžiausią dėmesį mokyklos veiklos kokybės įsivertinime skyrėme įsivertinimui 

grįstu duomenimis. MVKĮG naudojosi įvairiais instrumentais ir šaltiniais, kad gautų kuo 

išsamesnius duomenis veiklos kokybės įsivertinimui. Naudojami klausimynai pateikiami 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=153/884 , kuriami savi klausimynai, išvadoms ir 

apibendrinimams formuluoti ar pagrįsti argumentais ir įrodymais naudojami pamokų stebėjimo 

protokolai, NMPP rezultatai. Pasiteisino ir diskusijų metodas, kai kalbamasi su mokiniais, 

mokytojais bei tėvais aktualiomis mokyklos veiklos kokybės temomis. 

Mokykla užpildė „Mokyklos pažangos anketą“ ir ją pateikė NŠA. Šios anketos 

duomenys taip pat panaudoti planuojant mokyklos veiklos tobulinimą, rengiant mokyklos 2022 m. 

veiklos planą ir 2023-2027 m. strateginį planą. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas pakito ir efektyvumas padidėjo, nes 

naudojamasi buvo ne tik klausimynais, bet įžvalgoms ir išvadoms daryti buvo pasiremta įvairiais 

mokyklooje turimais duomenimis. Kadangi buvo pasirinktas tobulinti veiklos aspektas (2., kurį 

tiesiogiai galima pamatuoti pamokoje, tai MVKĮG pamatavimui, kaip sekasi tobulinti 2.4.1. 

Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys. Vertinimo kriterijų aiškumas veiklos aspektą, kokios 

suplanuotos priemonės ir kokiose pamokose paveikios, rėmėsi stebėtų pamokų protokolais.  

Stiprieji stebėtų pamokų aspektai: 

1. Beveik visose stebėtose pamokose mokytojai veiksmaingai vadovauja mokymuisi. 

2. Beveik visose pamokose dauguma mokinių geba išsakyti savo mintis, nuomonę (savivaldis 

mokymasis). 

3. Beveik visose pamokose pakanka priemonių ir įrangos įgyvendinti pamokos tikslus ( įranga 

ir priemonės). 

Tobulintini stebėtų pamokų aspektai: 

1. Mokymasis virtualioje aplinkoje. 

2. Diferencijavimas, individualizavimas ir suasmeninimas. 

 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=153/884


MOKYKLOS VEIKLŲ STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS 

Stiprybės Silpnybės 

1. 1.2.1. Pažangos pastovumas  1. 4.1.1. Planų gyvumas. 

2. 1.1.1. Savivoka ir savivertė. 2. 4.1.1. Vizijos bendrumas. 

3. 2.2.1. Tikėjimas mokinio galiomis. 3. 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais. Įsitraukimas. 

4. 2.4.1. Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys. 4. 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga. Atskaitomybė. 

5. 3.1.1. Įranga ir priemonės. Įvairovė.  

Grėsmės Galimybės 

1. Dalis bendruomenės nebus aktyvūs mokyklos gyvenimo dalyviai, 

neįsitrauks į mokyklos gyvenimą, neišsakys savo pasiūlymų. 

1. Ieškoti galimybių ir būdų mokiniams ir jų tėvams išsakyti savo idėjas apie 

mokyklos ateitį ir taip prisidėti ją kuriant. 

2. Dalis bendruomenės nesitapatins su mokykla. 2. Ieškoti naujų, mokinių tėvams patrauklių ir neišbandytų būdų 

bendruomenės įtraukčiai didinti. 

3. Sumažėjus mokyklos žinomumui mieste gali atsirasti problemų 

komplektuojant klases. 

3. Panaudoti mokyklos pasiekimų ir pažangos viešinimui mokykloje dar 

neišbandytas viešinimo formas ir strategijas. 

 4. Mokinių tėvų klubo įkūrimas. 

*Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką



 

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

ciklas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolita Abraškevičienė  

1. Sprendimas 

1.1. Nustatyti esamą situaciją. 

1.2. Nustatyti tobulintinus veiklos aspektus. 

1.3. Idėjų tobulinimui rinkimas. 

 

 

2. Planavimas 

2.1. Paruošti darbo planą. 

2.2. Sukurti komunikacijos koncepciją. 

2.3. Prielaidų patikrinimas. 

2.4. Išanalizuoti stipriąsias  ir 

tobulintinas puses. 

2.5. Nustatyti sėkmės indikatorius. 

2.6. Suplanuoti vertinimo priemones. 

3. Veikti-mokytis 

3.1. Darbo grupių sukūrimas. 

3.2. Darbo grupių mokymai. 

4. Patikrinti 

4.1. MVKĮG surenka darbo grupių parengtus 

projektus. 

4.2. MVKĮG įvertina projektus. 

 

5. Pasirengimas įsivertinimui 

5.1. Nustatyti vertinimo sritį. 

5.2. Išsiaiškinti vertinimo tikslus. 

5.3. Susitarti dėl kokybės indikatorių. 

5.4. Nustatyti vertinimo taisykles ir eigą. 

6. Duomenų kaupimas 

6.1. Pasirinkti vertinimo 

instrumentus. 

6.2. Kaupti duomenis. 

6.3. Rezultatų apžvalga. 

7. Analizavimas 

7.1. Aptarti duomenis. 

7.2. Apsvarstyti rezultatus. 

7.3. Suformuluoti išvadas. 

8. Ataskaita 

8.1. Susitarti dėl išvadų. 

8.2. Nusistatyti prioritetus. 

8.3. Parašyti ataskaitą. 

8.4. Pateikti pasiūlymus 

mokyklos veiklos plano 

/strateginio plano 

rengimui. 


