
 
 
 
 

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA 

 
2015-2016 m. m. mokyklos 
veiklos kokybės probleminis 

tyrimas: Orientavimasis į mokinių 
poreikius; Veikimas kartu. 

Parengė mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
darbo grupė 

2016-08-31 



BENDRA ATASKAITA 

• Įsivertinimas organizuotas pagal naujas bendrojo 
ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo 
rekomendacijas. 

• Plačiojo mokyklos veiklos įsivertinimo apklausa 
buvo vykdyta balandžio – gegužės mėnesiais. 
Apklausos pabaigos data – 2016-05-31. 

• Naudota plačiojo įsivertinimo anketa (IQES 
platformoje). 

 



PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS 
ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ: 

– Lina Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
grupės pirmininkė; 

– Birutė Petkuvienė, lietuvių kalbos metodinės grupės 
pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja, narė; 

– Inga Turovaitė, lietuvių kalbos mokytoja, narė; 

– Laima Tamulevičienė, lietuvių kalbos mokytoja, narė; 

– Daiva Šimkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja, narė; 

– Renalda Savickienė, lietuvių kalbos mokytoja, narė. 



ANALIZUOTA MOKYKLOS VEIKLOS 
SRITIS 

• Atsižvelgiant į 2014-2015 m. m. teminio mokyklos 
veiklos įsivertinimo rezultatų išvadas, 2015-2016 m. m. 
balandžio – gegužės mėn. vykdytas mokyklos veiklos 
kokybės probleminis tyrimas: 2.1.3. Orientavimasis į 
mokinių poreikius; 4.2.1. Veikimas kartu. 

 

• Mokyklos Metodinei tarybai pasiūlius 2015-2016 m. m. 
balandžio – gegužės mėn. vykdytas progimnazijos 
ugdymo kokybės tyrimas. 



KLAUSIMŲ POBŪDIS IR PASIRINKTO 
ATSAKYMO VERTĖS REIKŠMĖ 

• Klausimuose su atsakymų skale respondentai pateikė atsakymus apie 
teiginius skalėje nuo 1 iki 4 (kai 1 reiškia „teiginys neteisingas“, 4 – 
„teiginys teisingas“). 

• Respondentai galėjo pasirinkti 4 atsakymų variantus: „Visiškai 
nesutinku“, „Ko gero nesutinku“, „Ko gero sutinku“, „Visiškai sutinku“. 

• Aukščiausios atsakymų vertės (3-4) rodo veiklos privalumus bei 
stipriąsias puses. Tuo galime didžiuotis bei puoselėti šiuos privalumus 
ateityje. 

• Žemiausios atsakymų vertės (žemesnės nei 2,5) rodo veiklos trūkumus, 
trukdančius siekti kokybės.  

• Vidutinės atsakymų vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuotinos kaip 
pozityvios, o žemesnės nei 2,5, kaip negatyvios. 



MOKINIŲ APKLAUSA APIE UGDYMĄ 
IR MOKINIŲ PATIRTIS  

• Per prieigos kodą buvo pakviesti 395 dalyviai. 

• Visiškai atsakyti sugrįžo 375 klausimynai, iš 

dalies atsakyti 3 klausimynai. 

• Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies 

atsakytus) – 95,7% 

 



VIENU ŽVILGSNIU: klausimai su 
aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 
5 aukščiausios vertės 

• Mokykloje aš turiu gerų draugų:  

vertė – 3,4 

• Jei ko nors per pamoką nesuprantu, 
aš galiu paklausti savo mokytojų:  
vertė – 3,4 

• Mokytoja(-as) skiria kontrolinį darbą, 
kad išsiaiškintų, kaip gerai mes 
išmokome tam tikrą dalyką:  vertė – 
3,4 

•  Mokytojai stengiasi kuo geriau mus 
išmokyti:  vertė – 3,4 

• Mokytoja(-as) dažnai užduoda 
klausimus, skatinančius mus mąstyti:  
vertė – 3,3 

5 žemiausios vertės 

• Jei kreipčiausi į socialinį pedagogą ar 
psichologą, nebijočiau, kad apie tai žinotų 
kiti mokiniai:  vertė – 2,7 

• Mokytoja(-as) labai domisi mokinių 
nuomone apie pamokas:  vertė – 2,8 

• Jei turėčiau problemų (namie, su 
bendraamžiais ir pan.), apie tai mokykloje 
pasakočiau suaugusiam žmogui:  vertė – 2,8 

• Jei turėčiau problemų (namie, su 
bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi pagalbos 
į mokyklos psichologą:  vertė – 2,9 

• Jei turėčiau problemų (namie, su 
bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi pagalbos 
į mokyklos socialinį pedagogą:  vertė – 2,9   



5 AUKŠČIAUSI MOKYKLOS 
VEIKLOS ĮSIVERTINIMAI 

(mokinių apklausa) 



1.  Mokykloje aš turiu gerų draugų; 

2.  Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu paklausti savo mokytojų; 

3.  Mokytoja(-as) skiria kontrolinį darbą, kad išsiaiškintų, kaip gerai mes išmokome tam tikrą dalyką; 

4.  Mokytojai stengiasi kuo geriau mus išmokyti; 

5.  Mokytoja(-as) dažnai užduoda klausimus, skatinančius mus mąstyti. 
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5 ŽEMIAUSI MOKYKLOS 
VEIKLOS ĮVERTINIMAI 

(mokinių apklausa) 



1.  Jei kreipčiausi į socialinį pedagogą ar psichologą, nebijočiau, kad apie tai žinotų kiti mokiniai; 

2.  Mokytoja(-as) labai domisi mokinių nuomone apie pamokas; 

3.  Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), apie tai mokykloje pasakočiau suaugusiam 
žmogui; 

4.  Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi pagalbos į mokyklos psichologą; 

5.  Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi pagalbos į mokyklos socialinį 
pedagogą . 
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MOKINIŲ TĖVŲ APKLAUSA APIE 
UGDYMĄ IR MOKINIŲ PATIRTIS  

• Per prieigos kodą buvo pakviesti 700 dalyvių. 

• Visiškai atsakyti sugrįžo 577 klausimynai, iš 

dalies atsakyta 9 klausimynai. 

• Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies 

atsakytus) – 83,7 % 

 



VIENU ŽVILGSNIU: klausimai su 
aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 
5 aukščiausios vertės 

• Mūsų namuose vaikas turi geras sąlygas 
mokytis (turi asmeninę darbo vietą, gali 
mokytis tyloje ir pan.):  vertė – 3,6 

• Mokykloje yra geros galimybės mano 
vaikui tobulinti dailės gebėjimus:  vertė 
– 3,6 

• Mokykloje yra geros galimybės mano 
vaikui tobulinti meninius gebėjimus:  
vertė – 3,5 

• Aš esu informuojama(-as), kokie 
pagalbos specialistai mokykloje dirba 
(socialinis pedagogas, psichologas, 
logopedas, specialusis pedagogas ir 
pan.) :  vertė – 3,5 

• Klasės auklėtoja(-as) sudaro galimybes 
tėvams aktyviai įsitraukti į klasės 
gyvenimą:  vertė – 3,5 

5 žemiausios vertės 
• Vaikas pajėgus atlikti namų darbus pats, be 

niekieno pagalbos:  vertė – 3,2 

• Aš aktyviai dalyvauju vaiko klasės gyvenime:  

vertė – 3,2 

• Mokykloje vyksta mokinių profesinis 

informavimas (skatinama, kad vaikai nuolat 

galvotų apie profesinę ateitį ir jos tikslingai 

siektų) :  vertė – 3,2 

• Jei mano vaikas turėtų problemų (pvz. 

elgesio, psichologinių, bendravimo su 

bendraamžiais ir pan.), pagalbos pirmiausia 

ieškočiau mokykloje:  vertė – 3,2 

• Mokykloje vykstantis profesinis 

informavimas mano vaikui yra naudingas :  

vertė – 3,2 



5 AUKŠČIAUSI MOKYKLOS 
VEIKLOS ĮSIVERTINIMAI 

(mokinių tėvų apklausa) 
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1.  Mūsų namuose vaikas turi geras sąlygas mokytis (turi asmeninę darbo vietą, gali mokytis tyloje ir pan.); 

2.  Mokykloje yra geros galimybės mano vaikui tobulinti dailės gebėjimus; 

3.  Mokykloje yra geros galimybės mano vaikui tobulinti meninius gebėjimus; 

4.  Aš esu informuojama(-as), kokie pagalbos specialistai mokykloje dirba (socialinis pedagogas,  

     psichologas, logopedas, specialusis pedagogas ir pan.); 

5.  Klasės auklėtoja(-as) sudaro galimybes tėvams aktyviai įsitraukti į klasės gyvenimą. 



5 ŽEMIAUSI MOKYKLOS 
VEIKLOS ĮSIVERTINIMAI 

(mokinių tėvų apklausa) 
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1.   Vaikas pajėgus atlikti namų darbus pats, be niekieno pagalbos; 

2.   Aš aktyviai dalyvauju vaiko klasės gyvenime; 

3.   Mokykloje vyksta mokinių profesinis informavimas (skatinama, kad vaikai nuolat galvotų apie profesinę 

      ateitį ir jos tikslingai siektų); 

4.   Jei mano vaikas turėtų problemų (pvz. elgesio, psichologinių, bendravimo su bendraamžiais ir pan.),  

      pagalbos pirmiausia ieškočiau mokykloje; 

5.   Mokykloje vykstantis profesinis informavimas mano vaikui yra naudinga. 



MOKYTOJŲ APKLAUSA APIE 
UGDYMĄ IR MOKINIŲ PATIRTIS  

• Per prieigos kodą buvo pakviestas 61 dalyvis. 

• Visiškai atsakytas sugrįžo 61 klausimynas. 

• Atsakytų klausimynų – 100 % 

 



VIENU ŽVILGSNIU: klausimai su 
aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 

5 aukščiausios vertės 

• Darbo nurodymus bei aiškinimus 

formuluoju tinkamai, aiškiai ir tiksliai:  

vertė – 3,7 

• Skaidriai vertinu mokinių pasiekimus 

(pažymiais). Vertinimo kriterijai yra 

mokiniams gerai žinomi:  vertė – 3,7 

• Mokomąją medžiagą susieju su kitais 
mokomaisiais dalykais:  vertė – 3,7 

• Mokomąją medžiagą susieju su 

kasdieniu mokinių pasauliu bei 

interesais:  vertė – 3,7 

• Mokytojų kolektyve susiklostė įvairių 
įvykių paminėjimo tradicijos 
(gimtadieniai, mokslo metų pradžia…) :  
vertė – 3,6  

 

 

5 žemiausios vertės 
• Mokyklos pastato aplinka įrengta 

atitinkamai pagal mokinių poreikius 
judėti ir pabūti vienumoje:  vertė – 2,5 

• Mokyklos patalpos įrengtos kaip 
skatinanti mokymosi aplinka, remianti 
savarankišką mokymąsi ir darbą (pvz., 
skaitymo kampeliai, savarankiško 
mokymosi medžiaga) :  vertė – 2,7 

• Mokytojai dažnai susitinka ir ne pamokų 
metu:  vertė – 2,8 

• Skirtingos nuomonės vertinamos kaip 
galimybė praplėsti savąjį požiūrį:  vertė 
– 2,9 

• Skirtingi reikalavimai ir interesai atvirai 
įvardijami ir aptariami diskusijoje:  vertė 
– 2,9   

 



5 AUKŠČIAUSI MOKYKLOS 
VEIKLOS ĮSIVERTINIMAI 

(mokytojų apklausa) 
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1.  Darbo nurodymus bei aiškinimus formuluoju tinkamai, aiškiai ir tiksliai; 

2.  Skaidriai vertinu mokinių pasiekimus (pažymiais). Vertinimo kriterijai yra mokiniams gerai žinomi; 

3.  Mokomąją medžiagą susieju su kitais mokomaisiais dalykais; 

4.  Mokomąją medžiagą susieju su kasdieniu mokinių pasauliu bei interesais; 

5.  Mokytojų kolektyve susiklostė įvairių įvykių paminėjimo tradicijos (gimtadieniai, mokslo metų 
pradžia…). 



5 ŽEMIAUSI MOKYKLOS 
VEIKLOS ĮSIVERTINIMAI 

(mokytojų apklausa) 



1.  Mokyklos pastato aplinka įrengta atitinkamai pagal mokinių poreikius judėti ir pabūti vienumoje; 

2.  Mokyklos patalpos įrengtos kaip skatinanti mokymosi aplinka, remianti savarankišką mokymąsi ir 
darbą (pvz., skaitymo kampeliai, savarankiško mokymosi medžiaga); 

3.  Mokytojai dažnai susitinka ir ne pamokų metu; 

4.  Skirtingos nuomonės vertinamos kaip galimybė praplėsti savąjį požiūrį; 

5.  Skirtingi reikalavimai ir interesai atvirai įvardijami ir aptariami diskusijoje. 
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IŠVADOS 
• Plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai rodo, jog 2015-2016 m. m.  

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo nutarimu ir Metodinės tarybos pasiūlymu tirti: 
orientavimasis į mokinių poreikius, veikimas kartu, progimnazijos ugdymosi kokybė yra 
vertinami gerai (3) 

• Mokinių, tėvų ir mokytojų apklausos rezultatai parodė, jog išryškėjo  šios probleminės 
sritys: mokinių pasitikėjimas socialiniu pedagogu, psichologu ar kitu suaugusiu 
žmogumi, mokytojų domėjimasis mokinių nuomone apie pamokas, mokinių gebėjimas 
savarankiškai atlikti namų darbus, mokinių poreikius judėti ir pabūti vienumoje 
atitinkantis aplinkos įrengimas, ugdymo turinio veiksmingumas. 

• 2016-2017 m. m. atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, įsivertinimo darbo 
grupė siūlo: 

-   atlikti probleminį tyrimą: 1.1.1. Asmenybės tapsmas; 3.1.2. Pastatas jo aplinka. 

- 2016-2017 m. m. klasių auklėtojus įpareigoti papildomai informuoti mokinius ir jų 
tėvus apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo naudą ir mokinių dalyvavimo 
svarbą. 

Mokyklos Metodinė taryba siūlo:  

-    2016-2017 m. m. stiprinti ugdymo veiklos stebėseną (pamokų, būrelių, konsultacijų, 
modulių) 



NUTARIMO PROJEKTAS 
• Mokyklos tarybos pritarimu  2016-2017 m. m. kovo mėn. pradėti vykdyti mokyklos 

veiklos kokybės probleminį tyrimą:  1.1.1. Asmenybės tapsmas; 3.1.2. Pastatas jo 
aplinka. 

• 2016-2017 m. m. klasių auklėtojus įpareigoti papildomai informuoti mokinius ir jų 
tėvus apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo naudą ir mokinių dalyvavimo svarbą. 

• Ugdymo plane 2016-2017 m. m. numatyti veiksmai: 

     - tęsti ugdymo veiklos stebėseną, lankomumą (pamokų, būrelių, konsultacijų, 
modulių); 

     - organizuoti temines klasės valandėles, renginius, skirtus mokinių problemų 
sprendimui; 

     - kas pusmetį mokytojams atlikti pamokų refleksijas ir rezultatus apibendrinti 
metodinėse grupėse; 

     - mokytojai dalykininkai užtikrina mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, konsultacijų 
lankomumą ir tėvų informavimą. 

• Metodinėms grupėms apsvarstyti  mokyklos veiklos įvertinimo išvadas ir iki 2016-09-
19 pateikti pasiūlymus raštu (metodinės grupės protokoluose). 


