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VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

 

Darbo grupė: 

grupės vadovė – Viltautė Jasiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

 nariai:  

Nijolė Bazevičienė, matematikos mokytoja metodininkė; 

Edita Gumauskienė, vyresnioji biologijos mokytoja;  

Ramunė Petrosian, anglų kalbos mokytoja metodininkė; 

Giedrė Škarnulienė, istorijos mokytoja metodininkė; 

Laimutė Gečaitė, matematikos mokytoja metodininkė; 

Tomas Balynas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas. 

 

Vertinimo tikslai  

 Išanalizuoti gimnazijos bendruomenės perspektyvą ir susitarimus; 

 Išanalizuoti pasidalytą lyderystę, lyderystę mokymuisi ir įsipareigojimus susitarimams; 

 Išanalizuoti mokyklos savivaldą; 

 Išanalizuoti bendradarbiavimą su tėvais ir globėjais; 

 Išanalizuoti kompetencijas; 

 Išanalizuoti pedagogų  nuolatinį profesinį tobulėjimą. 

 

Teminio išorinio vertinimo rodiklis 

3.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (4.1.1.) 

3.2. Lyderystė (4.1.2.)  

3.3. Mokyklos savivalda (4.1.3.) 

3.5. Bendradarbiavimas su tėvais ir globėjais (4.2.2.) 

3.7. Kompetencija (4.3.1.) 

3.8. Nuolatinis profesinis tobulėjimas (4.3.2.) 

 

Duomenų rinkimo būdai 
1. Kokybinio tyrimo: struktūruotas ir nestruktūruotas interviu, grupės diskusija, stebėjimas, 

diskusijos (focus grupė), dokumentų analizė. 

2. Kiekybinio tyrimo: apklausa (anketavimas). 

 

Respondentai 
1. Gimnazijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija. 

2. I–IV klasių mokiniai. 

3. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). 

4. Mokinių tarybos nariai. 

 

Išvados ir rekomendacijos  

Stiprieji veiklos aspektai  

 Mokyklos veiklos kryptingumas 

 Planų dermė 

 Įsivertinimo svarba ir bendruomenės narių įtraukimas 

 Mokytojai yra susipažinę su mokyklos vizija, misija ir strateginiais tikslais 

 Mokykloje nuolat dalinamasi gerąja patirtimi 

 Mokytojai jaučiasi aktyviais bendruomenės nariais galinčiais įtakoti mokyklos pokyčius 

 Posėdžiai, pasitarimai organizuojami veiksmingai, orientuoti į laukiamą rezultatą 



 Sprendimų pagrįstumas ir veiksmingumas kuria tarpusavio pasitikėjimo atmosferą 

 Sudarytos galimybės visiems bendruomenės nariams išsakyti savo nuomonę 

 Gimnazijoje veikia sprendimų priėmimo sistema 

 Mokykloje laikomasi sutartų tėvų informavimo susitarimų 

 Vyksta atvirų durų dienos  

 2-3 kartus per metus organizuojami klasių tėvų susirinkimai, susitikimai su dalykų mokytojais ir 

kitais specialistais.  

 Naudojant elektroninį dienyną, laiku teikiama įvairiapusė, išsami informacija 

 Mokytojai aktyviai dalinasi gerąja patirtimi 

 Mokiniai įtraukiami dalyvauti renginiuose mieste/respublikoje 

 Mokytojai nuolat kryptingai kelia/tobulina savo kvalifikaciją 

 Mokytojams patinka jų darbas 

 Aukšta mokytojų kvalifikacija 

 

Tobulintina Rekomendacijos 

 Skatinti mokyklos bendruomenę aktyviau 

dalyvauti kuriant mokyklos viziją ir misiją 

 Skatinti mokyklos pedagoginę 

bendruomenę aktyviau dalintis gerąja 

patirtimi 

 Siekti darbo grupių tarpusavio 

bendradarbiavimo 

 Aktyvinti mokytojų įsitraukimą į darbo 

grupių veiklą 

 Skatinti tarpusavio pasitikėjimo atmosferą 

 Gimnazijos savivaldos institucijų veikla 

 Mokykloje veikiančių komandų veiksmų 

dermė 

 Tėvų klubo veikla įtraukiant naujus narius 

 Tėvų įtraukimas vedant įvairius 

užsiėmimus, skaitant paskaitas savo 

darbovietėse ir mokykloje 

 Skatinti daugiau mokytojų įsitraukti į 

projektų veiklą 

 Kelti mokytojų skaitmeninį raštingumą 

 Daugiau pamokų netradicinėse aplinkose 

 Daugiau integruotų pamokų 

 Planuojant ugdymo procesą ir neformaliojo 

ugdymo veiklas, įtraukti visą gimnazijos 

bendruomenę 

 Įvykdytas veiklas pristatyti mokyklos 

bendruomenei, viešinti gimnazijos 

tinklalapyje 

 Visus duomenis išanalizuoti metodinėse 

grupėse ir metodinei tarybai pateikti 

pasiūlymus 

 Įtraukti naujus žmones į darbo grupes ir 

ugdyti naujus lyderius 

 Gerinti mokyklos mikroklimatą ir didinti 

tarpusavio pasitikėjimą 

 Prieš priimant sprendimus susitarti su 

mokyklos bendruomene dėl pokyčių ir jų 

įgyvendinimo priemonių 

 Skatinti mokyklos vadovus inicijuoti ir 

organizuoti tikslinius kvalifikacijos 

tobulinimo kursus mokyklos ir miesto 

mokytojams 

 Mokykloje veikiančioms komandoms derinti 

tarpusavio veiksmus priimant sprendimus 

 Pradėti organizuoti bendruomenės dieną 

gimnazijoje 

 Ieškoti būdų ir galimybių įtraukti tėvus į 

bendruomenės veiklas 

 Dalintis klasės auklėtojų gerąją patirtimi 

organizuojant veiklas su tėvais 

 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė 


