
 

ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJA 

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO  DARBO GRUPĖS VEIKLOS  

PLANAS 

2021–2022 M.M.  

 

Progimnazijos strateginiai tikslai: Ugdymo kokybės tobulinimas, siekiant kiekvieno mokinio 

asmeninės pažangos bei saugios ir inovatyvios  mokymą skatinančios aplinkos kūrimas. 

Siektinos vertybės - pamokos kokybė, veiksmingumas, geri ugdymo rezultatai, sveika ir saugi aplinka 

bei sveiki bendruomenės nariai. 

 

Progimnazijos veiklos kokybės įvertinimo tikslas – kurti Progimnaziją, kaip nuolat savo veiklos 

kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją, įtraukiančią į diskusijas ir kryptingą veiklą visus 

bendruomenės narius.  

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo  proceso etapai: 

Etapai Uždavinys Data Numatomos veiklos 

priemonės 

Pastabos 

Pasirengimas 

 įsivertinti 

Parengti 2020-2021 

m.m. veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

ataskaitą ir veiklos 

priemonių planą 

2021-2022 m.m. 

Rugsėjis VKĮ grupės dokumentų 

analizė 

 

Įsivertinimo 

koncepcijos 

kūrimas 

  

Remiantis plačiojo 

įsivertinimo 

ataskaitomis ir 

progimnazijos 

strateginiais 

uždaviniais 

informuoti 

progimnazijos  

bendruomenę apie 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

organizavimą. 

 

Spalis 
2020-2021 plačiojo 

įsivertinimo ataskaitos 

analizė. VKĮ darbo 

grupės narių funkcijų 

aptarimas, konkrečių 

darbų, jų atlikimo datų 

bei atsakingų asmenų 

numatymas. 

Anketinė apklausa 

ne visai atskleidžia 

realią situaciją  

ir yra subjektyvi. 

VKĮ 

planavimo  

kūrimas. 

Nuspręsti, kuri 

sritis ar konkreti 

problema bus 

nagrinėjama. 

Lapkritis Vertinsime rodiklius: 

2.1.3. Orientavimasis į 

mokinių poreikius 

4.2.2. 

Bendradarbiavimas su 

tėvais  

Rodiklius pristatyti 

mokytojų tarybos 

posėdyje, susitarti dėl 

Planuojama remtis 

2020-2021 metų 

veiklos įsivertinimo 

rekomendacijomis 

ir plačiojo 

įsivertinimo 

ataskaita. 



planuojamų siekiamybių 

2021-2022 mokslo 

metais 

Įsivertinimo 

koncepcijos 

kūrimas 

  

 Nustatyti asmenis, 

kuriuos palies 

vertinimas, 

vertinimo laiką. 

Lapkritis Vertinime dalyvaus visi 

mokytojai, 4-8 kl. 

mokiniai, 1-8 klasių 

mokinių tėvai. 

 

Įsivertinimo 

ir pažangos 

anketos 

teikimas 

NŠA 

 

„ Mokytojų NŠA, 

2021 (M15); 

Mokinių  NŠA 

2021 (Mk14)“ ir 

„Tėvų, globėjų 

NŠA 2021 (T07)“ 

apklausos. 

Gruodis- 

sausis 

Mokytojų , mokinių, 

tėvų anketavimas  IQES 

platformoje. 

 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų 2020–

2021 m. m. 

įsivertinimo ir 

pažangos anketos 

pildymas. 

Sausis VKĮ dokumentų analizė 2022m. sausio mėn. 

pateikti anketą 

NŠA. 

Įsivertinimo 

koncepcijos 

kūrimas 

  

Susitarti, kokiomis 

iliustracijomis 

remiantis turi būti 

stebima ir tiriama 

vertinamų rodiklių 

kokybė. 

Gruodis Iliustracijų sudarymas 

pasirinktų rodiklių 

įsivertinimui. 

 

Instrumentų 

kūrimas 

  

Susitarti, kokie bus 

naudojami 

vertinimo 

instrumentai. 

Gruodis Vertinimo instrumentai: 

pamokų stebėjimo 

protokolų analizė; 

pokalbiai, metodinės 

tarybos ir kitų savivaldos 

grupių veiklos 

dokumentai, 

anketavimas. 

 

Vertinimo 

atlikimas  

Stebėti pamokas, 

analizuoti 

dokumentus, 

diskutuoti. 

Sausis-

kovas 

 

Pamokų ir kitų veiklų 

stebėjimas 

 



Mokytojų, mokinių 

bei jų tėvų apklausa 

apie orientavimąsi į 

mokinių poreikius,  

bendradarbiavimą 

su tėvais. 

Balandis 
 Anketavimas IQES 

platformoje 

Surinktų duomenų 

apibendrinimas rezultatų 

ataskaitos ruošimas. 

 

Analizė ir 

priemonių 

planavima 

 

 

 Gegužė Bendrame susirinkime 

vertinimo komanda 

pristato duomenų ir 

rezultatų ataskaitą  ir 

pirmines išvadas. 

Susirinkimo 

rezultatai 

užfiksuojami raštu, 

juos savo 

ataskaitoje 

apibendrina 

įvertinimo 

komanda. 

Analizė ir 

priemonių 

planavimas 

 

 

Progimnazijos  

veiklos kokybės 

sėkmių bei 

trukdžių, 

tobulintinų sričių 

nustatymas. Išvadų 

ir rekomendacijų 

formulavimas. 

Birželis 
Progimnazijos 

bendruomenės 

supažindinimas su 

veiklos kokybės 

įsivertinimo ataskaita ir 

rekomendacijomis 

mokyklos veiklos 

kokybei tobulinti. 

 

 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkė Rita Barysienė 

              


