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1 SRITIS. REZULTATAI
1.2. Tema. Pasiekimai ir pažanga.
1.2.1. Rodikliai. Mokinio pasiekimai ir
pažanga.

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS
ĮSIVERTINIMAS:
Raktiniai žodžiai:
 Įsivertinimo laikas: 2021 m. lapkričio – 2022 m. birželio mėn.

Pažangos pastovumas
Pasiekimų asmeniškumas
Visybiškumas
Rezultatyvumas

Stebėsenos sistemingumas
Atskaitomybė
Optimalumas

 Įsivertinimo dalyviai: progimnazijos mokytojai, mokiniai,
tėvai.

 Įsivertinimui naudoti duomenų rinkimo metodai: sukurtas
klausimynas mokiniams, tėvams, mokytojams, pamokų
stebėjimo protokolai, pokalbiai, diskusijos, dokumentų analizė.

ĮSIVERTINIMO TIKSLAI:
 Išskirti pasirinktos temos stipriuosius ir tobulintinus aspektus.

 Pateikti progimnazijos bendruomenei rekomendacijas veiklos
tobulinimui.

Mokinių apklausos įvertinimai.
5 žemiausios vertės

Mokinių apklausos įvertinimai.
5 aukščiausios vertės

Aš dalyvauju savanorystės veikloje.

2,5

Kiekvienas mokytojas nuolat su manim
kalbasi apie mano pasiekimus ir pažangą.

2,5

Aš laimiu, turiu aukštų pasiekimų
olimpiadose, konkursuose ar varžybose.

2,6

Aš domiuosi kultūriniais įvykiais (koncertais,
teatro premjeromis ir pan.)

2,6

Aš dalyvauju olimpiadose, konkursuose ar
varžybose.

2,6

Aš džiaugiuosi, kai man pavyksta pasiekti
mokymosi tikslus.

3,5

Mūsų mokykla suteikia man pakankamai
matematikos žinių ir įgūdžių.

3,5

Aš džiaugiuosi, kai man pavyksta sėkmingai
atlikti užduotis.

3,5

Aš prisiimu atsakomybę už savo elgesį.

3,4

Mūsų mokykloje sudarytos geros galimybės
sportuoti.

3,4

Tėvų apklausos įvertinimai.
5 aukščiausios vertės

Tėvų apklausos įvertinimai.
5 žemiausios vertės

Mano vaikas moka bendrauti su
bendraamžiais.

100
proc.

Mūsų mokykla unikali, išsiskirianti iš kitų
mokyklų.

37 proc.

Mano vaikas džiaugiasi, kai jam pavyksta
pasiekti mokymosi tikslus.

100
proc.

41 proc.

Mano vaikas džiaugiasi, kai jam pavyksta
sėkmingai atlikti užduotis.

100
proc.

Mokykloje mano vaikas gauna pakankamai
informacijos apie studijų, profesijos
pasirinkimo galimybes.
Mano vaikas turi tolesnio mokymosi siekių ir
planų.

54 proc.

Mano vaikas elgiasi pilietiškai ir atsakingai.

98
proc.

Mokykloje mano vaiką moko kritinio
mąstymo.

62 proc.

Mano vaikas supranta esminius dalykus,
teorijas.

97
proc.

Mano vaikas mokydamasis nepatiria streso.

66 proc.

Mokytojų apklausos įvertinimai.
5 aukščiausios vertės

Mokytojų apklausos įvertinimai.
5 žemiausios vertės

Mūsų mokyklos mokiniai moka bendrauti.

94

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja
savanorystės veiklose.

64

Mūsų mokyklos mokiniai nori
bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose.

95

Mūsų mokyklos mokiniai moka projektuoti
asmeninio gyvenimo scenarijus.

66

Mūsų mokyklos mokiniai moka įsivertinti
asmeninę kompetenciją.

96

Mūsų mokyklos mokiniai turi tolesnio
mokymosi siekių ir planų.

97

Mūsų mokyklos mokiniai moka įsivertinti
asmeninę kompetenciją.

99

Mano mokiniai laimi olimpiadose,
71
konkursuose ir varžybose.
Mūsų mokyklos mokinių sportiniai pasiekimai
žinomi mieste, šalyje.
Mūsų mokyklos mokiniai konstruktyviai
sprendžia problemas.

73

Mūsų mokyklos mokiniai yra atsparūs ir
nepasiduoda neigiamoms įtakoms.

74

IŠVADOS. 1 SRITIS. REZULTATAI
1.2. Tema. Pasiekimai ir pažanga. 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga
SIEKIAMYBĖ
Optimalumas

Progimnazijoje tiksliam mokinio mokymosi pasiekimų lygiui nustatyti yra naudojami diagnostiniai testai,
kontroliniai darbai, apklausos ir kiti būdai, vadovaujantis progimnazijos parengta mokomojo dalyko mokinio
pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema.
Atvykus naujam mokiniui, skiriamos kiekvieno mokomojo dalyko diagnostinės užduotys pasiekimų lygiui
nustatyti. Mokytojai mokinio pasiekimų lygį nustato diagnostinių testų, kontrolinių darbų, apklausų metu ir kitais
būdais, vadovaudamiesi parengta mokomojo dalyko mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema.
100 proc. mokinių, kuriems yra skirtos individualios PPT rekomendacijomis ugdymuisi, mokslo metų pradžioje yra
sudaromi IPP, visi mokytojai šiems mokiniams mokslo metų pradžioje ar gavus naują PPT informaciją sudaro
individualizuotas dalyko mokymosi programas ar pritaiko BUP.
100 proc. mokinių turi galimybę dalyvauti konsultacijose. Teikiamos tikslinės konsultacijos gabiems bei mokymosi
sunkumų turintiems mokiniams.
83 proc. mokinių geba savarankiškai remtis informacija apie savo žinių, susiformavusių gebėjimų, pasiekimų lygį,
keldami tolesnius ugdymosi tikslus (pasiekimus ir pažangą). 17 proc. mokinių reikalinga pagalba renkant
informaciją apie savo žinias, gebėjimus, pasiekimų lygį bei keliant tolesnius ugdymosi tikslus (pasiekimus ir
pažangą).
Optimaliai pozityviai mokinio pasiekimų kaitai galimybės suteikiamos vykdant kasmėnesinę ir vieną kartą per
trimestrą vykstanti mokinio pažangos analizė.
Mokiniai stebi ir įsivertina savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kurias su klasės vadovu bei dalykų
mokytojais analizuoja ir vertina, numato tolesnius tobulėjimo tikslus, žingsnius.
80 proc. mokinių geba savarankiškai remtis informacija apie savo žinių, susiformavusių gebėjimų, pasiekimų lygį,
keldami tolesnius ugdymosi tikslus (pasiekimus ir pažangą). 20 proc. mokinių reikalinga pagalba renkant
informaciją apie savo žinias, gebėjimus, pasiekimų lygį bei keliant tolesnius ugdymosi tikslus (pasiekimus ir
pažangą).
67 proc. mokinių užsiima bent viena neformaliojo ugdymo (NU) veikla – lanko NU būrelį, mokyklą, klubą.

Įsivertinimas
III lygis

SIEKIAMYBĖ

Įsivertinimas

Visybiškumas

Mokslo metų pradžioje aptariama ir suplanuojama kartu su mokiniu jo mokymosi tikslai.
Kiekvienas mokinys savo Individualios pažangos aplanke kas mėnesį stebi ir įsivertina savo
bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kurias su klasės vadovu bei dalykų mokytojais analizuoja
ir vertina, numato tolesnius tobulėjimo tikslus, žingsnius.
67 proc. mokinių užsiima bent viena neformaliojo ugdymo (NU) veikla – lanko NU būrelį,
mokyklą, klubą.
77 proc. mokinių mano, kad mūsų mokykla yra unikali.

III lygis

Pažangos
pastovumas

56 proc. mokytojų ugdymo turinį (užduotis, mokymo (-si) metodus ir būdus) kiekvienoje
pamokoje pritaiko (individualizuojama, diferencijuojama, užduočių atlikimui skiriama
pakankamai laiko ir pan.) atsižvelgdami į kiekvieno mokinio asmeninį mokymosi tempą ir galias.
2 kartus per mokslo metus mokinio pasiekimai ir pažanga aptariama ir planuojama kartu su tėvais
individualių pokalbių metu.

III lygis

Pasiekimų
asmeniškumas

51 proc. mokinių aktyviai dalyvauja mokyklos, miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose
konkursuose, olimpiadose.
Mokiniai noriai įsitraukia į pilietines akcijas (52 proc.), kultūrines veiklas (50 proc.), savanorystę
(45 proc.).
Mokinių individualūs pasiekimai ir pastangos fiksuojami e-dienyne bei skatinami neformaliu
vertinimu, mokytojų, klasės auklėtojų, direktorės pagyrimo raštais, padėkomis. Informacija apie
išskirtinius mokinių pasiekimus nuolat teikiama progimnazijos tinklalapyje, Facebook paskyroje;
nuolat vyksta mokinių geriausių darbų parodos mokyklos ugdymosi erdvėse.

III lygis

SIEKIAMYBĖ

Įsivertinimas

Rezultatyvumas

90 proc. mokinių moka įsivertinti daromą pažangą, analizuoja savo pasiekimus,
pažangą fiksuoja „Mokinio individualios pažangos lapuose“. Mokyklos 4, 6, 8
klasių mokinių pasiekimų ST rezultatai (tarp progimnazijų ir pagrindinių
mokyklų) yra aukštesni nei miesto, šalies vidurkis.

III lygis

Stebėsenos
sistemingumas

Mokykloje sukurta ir veikia mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo,
rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistema. Mokykloje analizuojami
apibendrinti I, II, III trimestro, metiniai rezultatai. Sudaromos palyginamosios
suvestinės, atliekama kiekvienos klasės ir mokinio I, II, III trimestrų ir metinių
rezultatų palyginamoji analizė. Analizės rezultatai aptariami mokytojų taryboje,
metodinių grupių posėdžiuose ir klasių tėvų susirinkimuose.

III lygis

Atskaitomybė

57 proc. mokinių yra patenkinti gaunamos informacijos kiekiu, periodiškumu.
Atsižvelgiant į mokinių socialinę padėtį, informacija apie pasiekimus pateikiama
elektroniniu būdu arba raštu. Mokinių tėvai informuojami apie mokinių
pasiekimus individualių susitikimų „Mokiniai-tėvai-mokytojai-švietimo pagalbos
specialistai-administracija“ metu (2 kartus per metus), klasių tėvų susirinkimuose
(ne mažiau kaip 3 kartus per metus), tėvai ir globėjai nuolat informuojami
individualiai – elektroniniu būdu, raštu ir žodžiu.

III lygis

NUOSEKLIAI VYKDYTI KOKYBĖS KREPŠELIO
PROJEKTO VEIKLAS:
 Organizuoti dalykų konsultacijas, skirtas aukštą mokymosi
potencialą turinčių mokinių žinių gilinimui pažangos
auginimui.

 Organizuoti dalykų konsultacijas, skirtas mokiniams, turintiems

REKOMENDACIJOS
ADMINISTRACIJAI

mokymosi sunkumų pažangos auginimui.

 Užtikrinti, kad kiekvieno mėnesio pirma klasės valandėlė būtų
skirta Mokinio pasiekimų ir pažangos lapams pildyti, mokinių
savo augimo matavimo gebėjimams ugdyti.

 Didinti neformalaus ugdymo pasiūlą mokykloje.

 Atlikti progimnazijos mokinių individualios pažangos
fiksavimo stebėseną.

REKOMENDACIJOS
MOKYTOJAMS

• Planuoti pamokas, kurios sudomintų mokinius. Įvairinti užduotis,
atsižvelgiant į individualius mokinio gebėjimus. Dažniau diferencijuoti
ir individualizuoti užduotis mokiniams per pamokas. Stiprinti bendrą
mokinio, mokytojo ir tėvų atsakomybę už mokinio asmeninę pažangą.
• Įgalinti mokinius remiantis savo pasiekimais tikslingai planuoti
pažangos siekį.
• Tobulinti mokinių gebėjimus suplanuoti ir efektyviai paskirstyti savo
laiko išteklius.
• Ieškoti naujų būdų ir formų mokinių pasiekimų ir pažangos
įsivertinimui kiekvieno mokomojo dalyko pamokoje.
• Aktyvinti mokinių dalyvavimą įvairiuose renginiuose, olimpiadose ir
konkursuose.
• Efektyvinti mokinių karjeros ugdymą ir profesinį orientavimą.
• Skatinti mokinių savanorystę. Organizuoti savanorystės veiklas, kurios
būtų patrauklios mokiniams bei naudingos visuomenei.
• Dalintis gerosiomis patirtimis ir sėkminga praktika.

 Tobulinti mokinių motyvavimo sistemą.
 Pastebėti ir ugdyti gabius, talentingus mokinius.
 Vykdyti veiklas, mokančias mokinius mokytis, planuoti savo
laiką, skatinančias kritinį mąstymą.

REKOMENDACIJOS
MOKYTOJAMS

 Skatinti mokinių veiklas, kuriančias vieningumą, pilietiškumą,
bendruomeniškumą bei savanorystę.

 Pasitelkiant mokinių savivaldą, organizuoti diskusijas apie
savivaldų mokymąsi ir jo reikšmę pažangai.

 Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir įsivertinimo lapus
pateikti skaitmeniniu formatu, kad būtų prieinamos visiems
mokiniams ir jų tėvams.

 Steigti mokinių savipagalbos ir emocinės paramos

REKOMENDACIJOS
ŠVIETIMO
PAGALBOS
SPECIALISTAMS

grupes.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
išvadas ir rekomendacijas
siūlome naudoti:
rengiant Strateginį planą;
• rengiant Veiklos planą;
• rengiant Metodinės grupės planą;
• planuojant kasdieninę veiklą;
• teikiant viešą informaciją.
•

KOLEGOS,

Jeigu vertinimas neskatina
veiksmo, jis netenka prasmės
ir tikslo.
Surinkti duomenys patys savaime negarantuoja pokyčių.
Išanalizuoti, interpretuoti ir apibendrinti duomenys tampa
informacija, kuri turi būti naudojama mokyklos veiklai
tobulinti.

