
 

 

ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS 

ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

2016 – 2017 M. M. 

 

       Progimnazijos veiklos vidaus auditas buvo atliktas vadovaujantis Bendrojo lavinimo 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. Įsakymu Nr. ISAK-607. Progimnazijos veiklos 

įsivertinimą atliko progimnazijos veiklos įsivertinimo grupė.                                                                                                                                                                

      Progimnazijos veiklos įsivertinimo grupės tikslas – atlikus veiklos kokybės įsivertinimą 

numatyti tobulinimo perspektyvą. 

Giluminis įsivertinimas. 

Problema suformuluota remiantis: 

 progimnazijos tikslais ir uždaviniais 2016-2017 mokslo metams; 

 progimnazijos tarybos sprendimu. 

Vertinta 2 SRITIS. “UGDYMAS IR MOKINIŲ PATIRTYS” 

Vertinami veiklos rodikliai:                           

       1. Planavimas; 

       2. Vadovavimas mokymuisi; 

       3. Mokymosi patirtys ;  

       4. Vertinimas ugdant.  

2016 m. atliekant giluminį įsivertinimą naudoti duomenų rinkimo būdai: 

 anketavimas (naudotasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros teikiama paslauga – 

interneto platforma „IQES online Lietuva“); 

 diskusijos metodikos grupėse. 

Giluminio įsivertinimo apibendrinimas: 

Mokytojų apklausos aukščiausios vertės: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mokytojų apklausos žemiausios vertės: 

 
 

Mokinių apklausos aukščiausio vertės: 

 
Mokinių apklausos žemiausios vertės: 

 
 

Tėvų apklausos aukščiausio vertės: 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tėvų apklausos žemiausios vertės: 

 
 

GILUMINIO ĮSIVERTINIMO REZULTATAI: 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai (3,3 lygis); 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (3,1 

lygis); 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 

(3,0 lygis); 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas (3,2 lygis); 

2.4.1. Vertinimas ugdymui  (3,1 lygis);  

2.4.2. Mokinių įsivertinimas (3,1 lygis).  

 

 

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas (2,7 lygis);  

2.3.1. Mokymasis (2,8 lygis);  

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (2,9 

lygis).  

 

 

GILUMINIO ĮSIVERTINIMO REKOMENDACIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI: 

 Pamokose didesnį dėmesį skirti mokinių veiklos individualizavimui; 

 Plėsti metodų taikymą pamokose ir gerinti mokinių įsivertinimo sistemą; 

 Pamokų metu diferencijuoti užduotis; 

 Didesnį dėmesį skirti gabiems mokiniams (diferencijuoti modulius); 

 Atrasti mokinių diferencijavimo galimybių 8 – je klasėje. (Bent lietuvių kalbos ir 

matematikos); 

 Siekti mokytojų bendradarbiavimo dėl krūvio; 

 Maksimaliai išnaudoti IKT galimybes pamokoje; 

 Sugrąžinti galimybę pamokai trukdančius mokinius išvesti iš pamokos; 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS NAUDOTINOS: 

 Strateginiam planui rengti; 

 Veiklos programai rengti; 

 Kasdienei veiklai planuoti; 

 Mokinių pasiekimams ir pažangai gerinti; 

 Viešiesiems skelbimams, visuomenės informavimui. 

 

 

Ataskaitą sudarė progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 

 


