
ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS 2021-2022 M.M.  

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 ugdymosi organizavimą, integralumą, įvairovę ir klasės valdymą; 

 Išanalizuoti mokyklos pasiekimus ir pažangos stebėjimo organizavimą gimnazijoje; 

 Išanalizuoti gimnazijos bendruomenės perspektyvą ir susitarimus; 

 Išanalizuoti mokyklos tinklaveiką. 

 

Teminio išorinio vertinimo rodiklis 

1.1. (1.2.2.) Mokyklos pasiekimai ir pažanga. 

2.1. (2.2.2) Ugdymo(si) organizavimas.  

3.4. (4.2.1.) Veikimas kartu. 

3.6. (4.2.3.) Mokyklos tiklaveika. 

 

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

diskusijos, 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  

 Mokymasis siejamas su mokinių gyvenimo patirtimis; 

 Mokytojai laiku pastebi ir tinkamai ugdo kiekvieno mokinio gabumus; 

 Mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, laikomasi 

susitarimų; 

 Mokytojai pamokose taiko įvairias vertinimo strategijas ir refleksijų metu gautą medžiagą 

naudoja mokymo veiklai planuoti; 

 Rengiami pagrindinių ugdomųjų dalykų diagnostiniai testai, jų rezultatai aptariami metodinėse 

grupėse; 

 Mokykloje analizuojami brandos egzaminų rezultatai ir PUPP rezultatai, apibendrinti duomenys 



aptariami mokytojų taryboje; 

 Mokiniai  ir tėvai yra patenkinti mokyklos ugdymo būdais; 

 Metodinės grupės bendradarbiauja sistemingai; 

 Mokyklos pedagogai sąmoningai, kryptingai mokosi drauge ir vieni iš kitų įvairiose komandose, 

darbo grupėse; 

 Bendruomenės nariai stengiasi dirbti kaip viena ambicinga komanda; 

 Bendruomenės nariai dalyvauja bendruose darbuose; 

 Glaudus bendradarbiavimas su įvairiais socialiniais partneriais; 

 Aktyviai veikia AEVA, AJChM, KTU klasė; 

 Gimnazija dalyvauja tarptautiniuose projektuose Erasmus+,nukreiptuose į mokinių pasiekimų 

gerinimą; 

 Gimnazija dalyvauja tarptautinėse programose Dofe, MEPA. 

Tobulintina Rekomendacijos 

 Netradicinio ugdymo dienos, vedamos 

edukacinės ekskursijos ir pamokos kitose 

erdvėse; 

 Mokytojas planuoja ir parenka prasmingas 

ugdymo(si) veiklas, atsižvelgdamas į 

mokinių patirtis; 

 Mokyti mokinius išsikelti mokymosi 

tikslus, savarankiškai planuoti mokymąsi; 

 Paramos ir pagalbos teikimo mokiniui 

tvarka; 

 Skatinti mokinius dalyvauti konkursuose; 

 Padėti  pažinti savo galias ir polinkius; 

 Gerosios patirties sklaida; 

 Ne visada mokytojų sėkmės gimnazijoje 

pastebimos; 

 Trūksta rezultatyvumo bendradarbiavime; 

 Skatinti tėvus aktyviau išsakyti savo 

nuomonę apie ugdomąjį procesą, dalyvauti 

apklausose; 

 Kviestiniai lektoriai klasės valandėlėse, 

besidalinantys savo sėkmės istorijomis; 

 Bendradarbiavimas su miesto įmonėmis ir 

organizacijomis profesinio orientavimo 

klausimais. 

 Supažindinti mokinius su būdais, tinkamais 

tam tikram ugdymosi stiliui; 

 Pamokų metu akcentuoti kada ir kaip gali 

rinktis diferencijuotas ir individualizuotas 

užduotis; 

 Organizuoti mokiniams mokymus, kurie 

mokytų mokinius išsikelti mokymosi tikslus, 

savarankiškai planuoti mokymąsi; 

 Skatinti mokytojo pasitikėjimą savo profesine 

kompetencija ir saviverte; 

 Mokytojams aktyviau dalyvauti mokymosi 

išvykose; 

 Įvykdytas veiklas pristatyti mokyklos 

bendruomenei, viešinti gimnazijos 

tinklalapyje; 

 Metodinėse grupėse išanalizuoti duomenis,  

aktualius klausimus ir metodinei tarybai 

pateikti pasiūlymus; 

 Planuojant ugdymo procesą ir neformaliojo 

ugdymo veiklas, įtraukti tėvus, buvusius 

mokinius bei kviestinius lektorius; 

 Įvykdytas veiklas pristatyti mokyklos 

bendruomenei, viešinti gimnazijos 

tinklalapyje; 

 Bendradarbiauti su miesto įmonėmis ir 

organizacijomis profesinio orientavimo 

klausimais. 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė 


