
ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2020-2021 M.M. 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 
 

Darbo grupė:  

Pirmininkė - Rita Barysienė, direktorės pavaduotoja ugdymui; 

Nariai: 

Aida Raubūnienė, chemijos vyr. mokytoja;  

Laima Karkauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė. 

 

Vertinimo tikslai  

1. Surinkti duomenis, atskleidžiančius progimnazijos pasirinktų 2020-202 m. m. 

tobulinti veiklos rodiklių probleminius aspektus,  ir remiantis jais, pateikti problemų 

sprendimo būdus.  

2. Teikti progimnazijos bendruomenės nariams patikimą ir  išsamią informaciją apie 

progimnazijos veiklos sričių  kokybę. 

3. Atkreipti progimnazijos bendruomenės dėmesį į veiklos aspektus, lemiančius ugdymo 

šiuolaikiškumą ir kokybę ir  pateikti rekomendacijas ugdymo proceso kokybės 

tobulinimui.  

Vertinami rodikliai 

  1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga 

 4.2.1. Veikimas kartu 

Duomenų rinkimo būdai  

 

1. Kokybinio tyrimo: interviu, grupės diskusija, stebėjimas, diskusijos, dokumentų analizė.  

2. Kiekybinio tyrimo: apklausa (anketavimas).  

Respondentai  

1. Progimnazijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija.  

2. 3-8 klasių mokiniai.  

3. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).  

 

Stiprieji ir silpnieji veiklos aspektai.  

 

Mokytojų vertinimas 

 

 
 

 



 

 

 

Mokinių vertinimas 

 

 

 

 
 

Tėvų vertinimas 

 

 

 

Išvados ir rekomendacijos 

95 proc. mokinių pasiekia bent patenkinamų metinių rezultatų. 95 proc. mokinių moka 

įsivertinti daromą pažangą, analizuoja savo pasiekimus, pažangą fiksuoja „Mokinio 

individualios pažangos lapuose“. 80 ir daugiau procentų mokinių, baigusių 8 klasę, toliau 

mokosi gimnazijose. 90 proc. tėvų ir mokinių yra patenkinti gaunamos informacijos kiekiu, 

periodiškumu. Atsižvelgiant į mokinių socialinę padėtį, informacija apie pasiekimus 

pateikiama elektroniniu būdu arba raštu. Progimnazija  kasmet laimi po 2–3 tarptautinius ar 

nacionalinius konkursus, projektus. Progimnazijoje sukurta ir veikia mokinio asmeninės 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistema. 

Klasės auklėtojas 2 kartus per metus analizuoja, aprašo ir tėvams patogiu būdu pateikia 

informaciją apie jų vaiko pažangą. Progimnazijoje analizuojami apibendrinti, susumuoti I, II 

pusmečio, metiniai rezultatai. Sudaromos palyginamosios suvestinės ir diagramos, susumavus 



I, II pusmečių ir metinius rezultatus, atliekama kiekvienos klasės pasiekimų palyginamoji 

analizė. Analizės rezultatai aptariami mokytojų taryboje, metodinės tarybos posėdžiuose ir 

klasių tėvų susirinkimuose. 

Mokinių NMPP rezultatai aptariami it teikiami pasiūlymai dėl mokinių mokymosi pasiekimų 

gerinimo priemonių metodinėje, mokytojų tarybose. Kasmet progimnazijoje vyksta metodinė 

diena, kurios metu mokytojai dalijasi gerąja ugdymo proceso organizavimo patirtimi ir 

rezultatais. 100 proc. mokytojų mokslo metų pradžioje supažindina mokinius ir tėvus su dalyko 

vertinimo sistema. Beveik visi mokytojai kiekvienos pamokos uždavinyje nurodo formalius ir 

neformalius vertinimo kriterijus, prieš kiekvieną kontrolinį (savarankišką) darbą supažindina 

mokinius su vertinimo kriterijais. Mokinių tėvai informuojami apie mokinių pasiekimus Tėvų 

dienų metu (2 kartus per metus), klasių tėvų susirinkimuose (4–5 kartus per metus), tėvai ir 

globėjai informuojami individualiai – elektroniniu būdu, raštu ir žodžiu. Apie išskirtinius  

pasiekimus progimnazijos  bendruomenei informacija teikiama tradiciniame mokslo metų 

pabaigos renginyje,  tinklalapyje,   socialiniuose tinkluose, miesto bei šalies žiniasklaidoje. 

80 % bendruomenės narių laiko save svarbiu progimnazijos komandos nariu, 

siekiančiu  bendrų ir asmeninių rezultatų.  80 % bendruomenės narių aktyviai dirba bendrose 

veiklose (ugdymo procese, projektinėje veikloje, progimnazijos darbo grupėse, neformalioje 

veikloje, savivaldos organizacijose ir kt.).  Mokytojai ir kitas personalas mokosi ir tobulėja. 

100 proc. mokytojų per metus dalyvauja 40 val. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

Įdiegtas kolegialus grįžtamasis ryšys, kaip komandinio pedagogų darbo metodas. 

 Per pusmetį kiekvienas mokytojas stebi bent dvi kolegų pamokas. Vyksta stebėtų pamokų 

aptarimai. Stebėtos pamokos, jų stiprybės ir tobulintini aspektai kartą per pusmetį aptariami 

metodinėje taryboje. Progimnazijoje sukurta naujai atėjusių narių įsitraukimo į kolektyvą 

sistema.  Rodikliai 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga ir  4.2.1. Veikimas kartu vertinami 

III lygiu. 

Rekomenduojama  ugdymo proceso kokybės tobulinimui. 

 

 

1. Gerinti mokymosi pasiekimų kokybę organizuojant įtraukųjį ugdymą. 

2. Ugdyti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias mokinių kompetencijas. 

3. Suteikti mokiniams  pakankamai IT žinių ir įgūdžių. 

4. Ieškoti mokiniams konkursų, kuriuose jie galėtų atskleisti save, savo dar nežinomus 

gebėjimus, įtvirtinti turimas žinias. 

5. Neapsiriboti vien tik švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuojamais ir remiamais 

konkursais, bet ieškoti galimybių dalyvauti kitų organizacijų, fondų bei rėmėjų 

siūlomuose konkursuose. 

6. NMPP rezultatus išsamiau nagrinėti su mokiniais, aptarti juos ne tik klasėse, bet ir 

individualiai, 

7.  Pildyti pasiekimų dinamiką turėtų visi 1-8 klasių mokiniai ir aiškiau informuoti apie ją 

tėvus. 

8.  Daugiau pamokų vesti netradicinėse erdvėse, pamokose  taikyti inovatyvius mokymo 

metodus, 

9.  Įkurti  metodines grupes, kurios skatintų nuolatinį visų mokytojų dalykinį ir socialinį 

bendradarbiavimą. 

10.  Metodinei tarybai ateinančių metų pradžioje suorganizuoti seminarą komandinio 

darbo ir lyderystės tema.  



11. Aktualių problemų sprendimui ar tikslų, susijusių su mokymu ir mokymusi, 

įgyvendinimui sudaryti trumpalaikes ar ilgalaikes darbo grupes, kurios už savo darbo 

rezultatus atsiskaito metodinei tarybai ar administracijai.  

12. Siūlyti mokytojams dalintis patirtimi, žiniomis, atradimais, idėjomis, 

sumanymais metodinių grupių pasitarimuose bent kartą per pusmetį,  stebėti kolegų 

pamokas (ne mažiau kaip 2 per mokslo metus), aptarti kylančius sunkumus ir 

problemas, juos analizuoti ir dalintis asmenine patirtimi asmeninių pokalbių ir 

metodinių grupių užsiėmimų metu (vestų ir stebėtų pamokų grįžtamasis ryšys).  

13. Organizuoti 1-2 metodinės dienas progimnazijoje per mokslo metus. 

14. Metodinei tarybai suaktyvinti projekto "Kolega-kolegai“ veiksmingumą. 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė 

 

 


