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Mokyklų veiklos kokybės išorinis 

vertinimas – formuojamasis mokykloje 

vykstančių procesų vertinimas, teikiantis 

informaciją, mokyklos veiklai koreguoti 

ir jos rezultatams gerinti. 
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Išorinio vertinimo tikslas – skatinti 

mokyklas tobulėti siekiant geresnės 

ugdymo (-si) kokybės ir geresnių mokinių 

pasiekimų. 

3 



Mokyklų išorinis vertinimas 

• Vertinant naudojama 67 rodiklių sistema              

5 mokyklos veiklos sritims: Mokyklos kultūra, 

Ugdymas ir mokymasis, Pasiekimai, Pagalba 

mokiniui, Mokyklos strateginis valdymas. 
 

• Išorinis mokyklų veiklos kokybės vertinimas 

remiasi mokyklos atliktu įsivertinimu. 
 

• Mokyklos vertinamos periodiškai ne rečiau kaip 

kas 7 metus.  
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http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/2009-03-30-ISAK-6083.-Veiklos-rodikliai.doc
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/2009-03-30-ISAK-6083.-Veiklos-rodikliai.doc
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/2009-03-30-ISAK-6083.-Veiklos-rodikliai.doc
http://www.nmva.smm.lt/isivertinimas/mokyklu-isivertinimas/


Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rekomendacijos (nuo 2016-09-01) 
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Priminimas 

 Mokykla turi inicijuoti išorinio 

vertinimo išvadų pateikimą tėvams ir 

mokiniams. 
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Pakartotinis vertinimas mokykloje 

organizuojamas: 
 

per trejus metus, jeigu veiklos srityse „Ugdymas 

ir mokymasis“, „Pasiekimai“ ir „Mokyklos 

strateginis valdymas“ dominavo 2 ir 1 lygio 

įvertinimai, tačiau mokyklos pažanga yra labai 

nežymi arba ji iš viso nefiksuojama. 
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Savivaldybės ir Centro bendradarbiavimo 

modelis 
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Centro stiprieji veiklos aspektai 

„+10“  
 1. Centro atvirumas ir svetingumas (1.1.5. – 3 lygis).  

2. Centro kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3. – 3 lygis).  

3. Centro vaidmuo vietos bendruomenėje (1.4.1.– 3 lygis).  

4. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 3 lygis).  

5. Mokymosi poreikių nustatymas ( 2.5.1. – 3 lygis).  

6. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1. – 3 lygis).  

7. Pagalba mokantis (4.2.1. – 4 lygis).  

8. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas (4.3.1. – 3 lygis).  

9. Tėvų pagalba mokantis (4.5.1.– 3 lygis).  

10. Personalo komplektavimas (5.4.1. – 3 lygis).  
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Centro tobulintini veiklos aspektai  

„-5“  
 

1. Dalykų ryšiai ir integracija (2.1.3. – 2 lygis).  
 

2. Mokytojo veiklos planavimas (2.2.1. – 2 lygis). 
 

3. Išmokimo stebėjimas (2.3.4. – 2 lygis).  
 

4. Turto vadyba (5.5.2. – 2 lygis).  
 

5. Patalpų naudojimas (5.5.3. – 2 lygis).  
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Centro veiklos sričių vertinimas 

1. Mokyklos kultūra – 3 lygis 
 

2. Ugdymas ir mokymasis – 3 lygis 
 

3. Pasiekimai – 3 lygis 
 

4. Pagalba mokiniui – 3 lygis 
 

5. Mokyklos strateginis valdymas – 3 lygis 
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1 sritis. Mokyklos kultūra – 3 lygis 

Argumentai: 

• Centras atviras ir svetingas, tai yra stiprusis centro veiklos aspektas. 

• Centro tradicijos ir ritualai (1.1.2.) patenkinami. Centro tradicijos dar kuriamos, tačiau 

išorės vertintojai daro išvada, kad centro tradicijos skatins bendrą veiklą, kryptingai kurs 

kultūra ir sudarys galimybes atsiskleisti neįgaliųjų mokinių saviraiškai. 

• Pamokose dominuoja pagarbūs ir šilti mokinių bei mokytojų santykiai. 
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1.1. Etosas 

1.1.1. 1.1.2.  1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6.  B 

2 2 3 3 3 3 3 



1 sritis. Mokyklos kultūra – 3 lygis 

Argumentai ir rekomendacija: 

• Centro ugdytiniai yra dažni įvairių konkursų prizininkai. 

• Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis pakankamai kryptingas. Centras siekia 

pažangos. Struktūriškas ir organizuotas centro bendruomenės dalyvavimas ir įsitraukimas 

į įvertinimo veiklą užtikrina centro veiklos tobulinimą ir centro kaip organizacijos 

pažanga. 

• 21 proc. stebėtų pamokų mokinių pasiekimai nebuvo lyginami su uždaviniu. 
 

Rekomenduotina konkrečiai įvertinti mokinių sėkmę pamokoje, palyginti mokinių mokymosi 

pasiekimus su išsikeltu uždaviniu. 
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1.2. Pažangos siekiai 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. B 

3 2 3 3 



Argumentai: 

• Centre kuriamas priimtinas emocinis mikroklimatas, skatinantis kolektyvą mokytis ir 

dirbti, tačiau vieningos skatinimo sistemos nėra. 

• Centro aplinka tvarkoma kryptingai ir kūrybiškai. 
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1 sritis. Mokyklos kultūra – 3 lygis 

1.3. Tvarka 

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. B 

3 2 4 3 
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1 sritis. Mokyklos kultūra – 3 lygis 

1.4. Mokyklos ryšiai 

1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. B 

3 3 2 3 

Argumentai ir išvada: 

• Išorės vertintojų nuomone švietimo įstaiga turi patirtį ugdydama akluosius ir silpnaregius 

mokinius bei įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius mokinius. 

• Kai kurie mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dalinasi gerąja darbo patirtimi su 

kolegomis, skaito pranešimus tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto renginiuose apie 

specialiųjų ugdymosi poreikių – autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių ugdymą. 

• Centro įvaizdis ir viešieji ryšiai (1.4.3.) vertinami neblogai. 
 

Centro vaidmuo vietos bendruomenėje traktuojamas kaip stiprusis ugdymo centro veiklos 

aspektas.  

Centrui reikėtų tikslingiau  formuoti bendruomenės nuomonę apie įstaigą. 
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1 sritis.  Mokyklos kultūra 

1.1. tema 1.2. tema 1.3. tema 1.4. tema B 

1.1.1 

 

1.1.2 

 

1.1.3 

 

1.1.4 

 

1.1.5 

 

1.1.6 

 B 1.2.1 

 

1.2.2 

 

1.2.3 

 B 1.3.1 

 

1.3.2 

 

1.3.3 

 B 1.4.1 

 

1.4.2 

 

1.4.3 

 B 
  

2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 

Srities, 4 temų, 15 rodiklių vertinimų suvestinė: 

1 įvertinimas – 4 lygio (labai gerai); 

14 įvertinimų – 3 lygio (gerai); 

5 įvertinimai – 2 lygio (patenkinamai). 



Argumentai ir rekomendacija: 

• Bendrasis ugdymas organizuojamas tinkamai. Daugumos mokytojų parengtos ugdymo 

programos ir ilgalaikiai planai nuoseklūs ir atitinka centro bei Bendrųjų programų 

keliamus ugdymo tikslus. 

• Neformalusis švietimas – savitų bruožų turinti centro veikla. Neformalusis ugdymas 

padeda tobulinti asmenines, edukacines ir socialines kompetencijas. 

• Vertinimo savaitę stebėtose pamokose neužfiksuota dalykinių ugdymo integracijos 

atveju, pastebėtos tik pavienės, fragmentiškos tarpdalykinės integracijos apraiškos. 
 

Centro mokytojams vertėtų geriau įsigilinti į tarpdalykinės integracijos apsektus, kartu 

planuoti ugdymo turinį. Tai padėtų mokiniams spręsti mokymosi krūvio mažinimo klausimus. 
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2 sritis. Ugdymas ir mokymasis –  

3 lygis 

2.1. Bendrasis ugdymo organizavimas 

2.1.1. 2.1.2.  2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. B 

3 3 2 2 3 3 



Argumentai ir rekomendacija: 

• Išorės vertintojų stebėtose veiklose, mokytojai organizuodami ugdymo procesą, pamokose 

ir veiklose dažniausiai vadovavosi poveikio ir sąveikos paradigmomis, rečiau 

mokymosi paradigma.  

• Daugiau nei pusėje stebėtų pamokų nepakako arba nebuvo palikta laiko pasiekimų 

pamokoje pamatavimui.  

• Daugeliu atvejų mokymo (-si) uždaviniai pamokoje nekonkretizuoti, t.y. nerodo 

siektino rezultato, nenurodytos užduoties atlikimo sąlygos ir atlikimo lygis. 

Planuojant kasdienę veiklą, konkrečių mokymosi uždavinių numatymas kiekvienai pamokai 

padėtų  siekti centui ugdymo (-si) kokybės. Formuluojant mokymosi uždavinius pamokoje 

reikėtų nurodyti konkretų veiklos rezultatą bei pageidaujamą užduoties atlikimo lygį. 
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2.2. Pamokos organizavimas 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. B 

2 3 3 3 

2 sritis. Ugdymas ir mokymasis –  

3 lygis 



Argumentai ir rekomendacija: (2.3.1. siejasi su 2.2.1., 2.2.2., 2.4.1., 2.4.2.; 2.4.3.) 

• Centre mokymo kokybė tinkama, išskyrus rodiklius „Išmokimo stebėjimas“ (2.3.4.) ir „Namų darbų 

skyrimas“. 

• Stebėtose pamokose taikyti įvairūs mokymo būdai, priemonės bei veiklos skatino, pagal savo 

galimybes ir gebėjimus, daugumos specialiųjų klasių mokinių aktyvumą pamokoje. 

• Gyvenimo patirties taikymas ugdymo procese specialiųjų poreikių turintiems vaikams padėjo siekti 

pažangos. 

• Dauguma mokytojų stebėtose pamokose retai apibendrino mokinių veiklą, fiksavo asmeninę 

pažangą, lygino ir analizavo jų pasiekimus. 
 

Išmokimo stebėjimas turi vykti nuolat, naudojant kuo įvairesnius tikrinimo būdus, pamokoje turėtų būti 

numatyti ir su mokiniais aptarti sėkmingo užduoties atlikimo kriterijai. 
 

Siekiant, kad namų darbai nedidintų mokymosi krūvio, o darytų tinkamą įtaką mokinių motyvacijai, 

pasiekimams ir pažangai, tikslinga būtų sudaryti mokiniams sąlygas namų darbus  pasirinkti pagal 

gebėjimus, poreikius. 19 

2.3. Mokymo kokybė 

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. B 

3 3 3 2 2 3 

2 sritis. Ugdymas ir mokymasis –  

3 lygis 



Argumentai: 

• Mokytojams tinkamai parinkus mokymosi metodus ir užduotis, sukūrus palankią mokymuisi 

aplinką, dalis mokinių gebėjo savarankiškai atlikti užduotis, įvardinti mokymosi sunkumus, 

įsivertinti. 

• Mokymasis bendradarbiaujant (2.4.3) vertinamas patenkinamai. Stebėtose pamokose 

mokiniai dažniausiai mokėsi individualiai. 
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2 sritis. Ugdymas ir mokymasis –  

3 lygis 

2.4. Mokymosi kokybė 

2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. B 

3 3 2 3 



Argumentai: 

• Mokymosi veiklos diferencijavimas yra tinkamas. 

• Stebėtose pamokose mokytojai tinkamai stebėjo mokinių veiklą, individualizavo arba 

diferencijavo užduotis. 

• Pamokose vyravo inovatyvios mokymo strategijos. 

• Mokytojų padėjėjų, auklėtojų ir mokytojų individualios, sistemingos, tinkamos ir 

kryptingos pagalbos dėka mokiniai pamoku metu patirdavo mokymosi džiaugsmą ir 

sėkmę. 
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2 sritis. Ugdymas ir mokymasis –  

3 lygis 

2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas 

2.5.1. 2.5.2. B 

3 3 3 



Argumentai ir pastaba: (2.6.1. ir 2.6.2. siejasi su 3.1.1.; 2.3.4.) 

• Dauguma mokytojų gerai pažįsta savo mokinius, pamokų metu juos stebi, iškilus 

mokymosi problemoms visada pasiruošę padėti. 

• Ugdymo centro mokytojai vertindami mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujasi mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. 

• Vertinimas kaip informavimas tinkamas. Laiku pateikta informacija skatina tėvus 

operatyviai ir aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su centru siekiant gerų mokinių 

rezultatų. 
 

Vertintojai užfiksavo pavienių atvejų (9,7 proc.), kai pamokose, vyko epizodinis formuojamasis 

vertinimas, stigo dėmesio kiekvienam mokiniui, netaisytos klaidos. 
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2 sritis. Ugdymas ir mokymasis –  

3 lygis 
2.6. Vertinimas ugdant 

2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. B 

3 2 3 3 
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2 sritis. Ugdymas ir mokymasis  

2.1. tema 2.2. tema 2.3. tema 2.4. tema 2.5. tema 2.6. tema 

B 

2.1

.1. 

2.1

.2. 

2.1

.3. 

2.1

.4. 

2.1

.5. B 

2.2

.1. 

2.2

.2. 

2.2

.3. B 

2.3

.1. 

2.3

.2. 

2.3

.3. 

2.3

.4. 

2.3

.5. B 

2.4

.1. 

2.4

.2. 

2.4

.3. B 

2.5

.1. 

2.5

.2. B 

2.

6.

1. 

2.

6.

2. 

2.6.

3. B 

3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

Srities, 6 temų, 21 rodiklio vertinimų suvestinė: 

21 įvertinimas – 3 lygio (gerai); 

7 įvertinimai – 2 lygio (patenkinamai). 



Argumentai ir pastaba: 

• Ugdymo įstaiga sudaro tinkamas sąlygas atskirų klasių mokinių pasiekimams ugdytis bei 

tinkamą mokymosi aplinką daugumai mokinių. 

• Centre tikslingai vykdoma patirties sklaida „Mokytojas-mokytojui“.  

 

Dalyje (45,2 proc.) pamokų mokinio pasiekimus ir pažangą buvo sunku užfiksuoti, nes 

nekonkretus pamokos uždavinys menkai sietas su mokinių pasiekimais pamokoje, pamoka 

apibendrinta epizodiškai arba neveiksmingai, todėl nepavyko nustatyti, ką kiekvienas 

mokinys pamokoje išmoko. 

24 

3 sritis. Pasiekimai – 3 lygis 

3.1. Pažanga 

3.1.1. 3.1.2. B 

3 3 3 



Argumentai: 

• Mokinių mokymosi pasiekimai patenkinami (2 lygis).  

• Mokinių pasiekimai stebimi, analizuojant specialiųjų klasių mokinių akademinių 

pasiekimų suvestinių duomenis. Lavinamųjų klasių pasiekimai po pusmečio aprašomi 

individualizuotose programose.  

• Kiti pasiekimai geri (3 lygis). Specialiųjų klasių mokiniai dalyvauja mokinių olimpiadose, 

konkursuose, parodose. Mokiniai pasiekia gerų rezultatų sportinėse varžybose, 

konkursuose, festivaliuose.  

• Tolesnio mokymosi sėkmė priimtina. Ugdymo įstaiga renka statistinius duomenis, kur 

toliau mokiniai, baigę 10 klasę, tęsia mokymąsi, tačiau jų tolesnio mokymosi sistemingai 

nestebi ir neanalizuoja.  
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3 sritis. Pasiekimai – 3 lygis 

3.2. Mokymosi pasiekimai 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. B 

2 3 2 2 
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3. Pasiekimai 

3.1. tema 3.2. tema 
B 

3.1.1. 3.1.2. B 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. B 

3 3 3 2 3 2 2 3 

Srities, 2 temų, 5 rodiklių vertinimų suvestinė: 

 5 įvertinimai – 3 lygio (gerai); 

 3 įvertinimai – 2 lygio (patenkinamai). 



Argumentai ir išvados: 

• Rūpinimasis mokiniais centre yra tinkamas (3 lygis). Bendruomenės nariai yra tinkamai 

susitarę dėl pagalbos mokiniui. 

• Psichologinę, socialinę ir pedagoginę pagalbą teikia gerai sukomplektuota pagalbos 

mokiniui specialistų komanda. 

• Beveik visi mokiniai įtraukiami į bendrus centro renginius, dalyvauja kultūrinėje, 

meninėje, kūrybinėje, sportinėje ir kt. veiklose. 

• Vertintose pamokose pastebėta, kad mokinių skatinimo ir kritikos dažnumo santykis 

ugdymo procese yra tinkamas. 
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4 sritis. Pagalba mokiniui – 3 lygis 

4.1. Rūpinimasis mokiniais 

4.1.1. 4.1.2. B 

3 3 3 



Argumentai ir išvados: 

• Centre suformuota pilna pagalbos vaikui specialistų komanda.  

• Stebėtų pamokų metu pagalba buvo tinkamai organizuota, pakankama, tenkino atskirų 

mokinių poreikius, veiklos diferencijuotos, individualizuotos pagal mokinių poreikius, 

gebėjimus ir galimybes, mokymosi stilius, darbo tempą. 

• Psichologinė pagalba planuojama atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų poreikius. 

• Socialinė pagalba centre yra tinkama. Centras gerai žino savo mokinių socialinį kontekstą ir 

skiria pakankamai dėmesio iškilusių problemų sprendimui. 
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4 sritis. Pagalba mokiniui – 3 lygis 

4.2. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba 

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. B 

4 4 3 3 



Argumentai : 

• Specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi pagal pritaikytas (10 mokinių) ir individualizuotas 

(71 mokinys) ugdymo programas, dalis jų (aklieji, silpnaregiai) (13 mokinių) mokosi 

pagal bendrąsias programas.  

• Paveikiai dirbama individualiai ir grupėse, lanksčiai bendradarbiaujama su mokinių 

tėvais, konsultuojami mokytojai, veiksminga „Kolega-kolegai“ pagalba. 

• Gabių mokinių ugdymas yra nevertinamas, atsižvelgiant į centro specifiškumą. 
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4 sritis. Pagalba mokiniui – 3 lygis 

4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas 

4.3.1. 4.3.2. B 

3 - 
 

3 



Rekomendacija: 

Kad pagalba planuojant karjerą būtų veiksmingesnė, vertėtų skleisti informaciją apie įvairias 

mokymosi įstaigas ir karjeros galimybes, organizuoti prasmingus ir motyvuojančius pokalbius 

bei susitikimus su profesinių ugdymo įstaigų atstovais, taip pat sistemingai planuoti mokinių 

ugdymąsi karjerai, prognozuoti, fiksuoti ir lyginti mokinių lūkesčius, realią pažangą ir 

pasiekimus, konkretaus mokinio poreikius, polinkius, motyvaciją ir tolesnio mokymosi galimybes 

ir pan. 
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4 sritis. Pagalba mokiniui – 3 lygis 

4.4. Pagalba planuojant karjerą 

4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. B 

2 2 2 2 



Argumentai ir pastebėjimai: 

• Centras skiria pakankamai dėmesio tėvų informavimui. Centro teikiama informacija, jos 

pateikimo periodiškumas ir kokybė tenkina daugumos, susitikime su išorės vertintojais 

dalyvavusių, tėvų poreikius.  

• Tėvų pagalba mokantis tinkama. Daugelis tėvų domisi savo vaikų ugdymu. 

• Organizuojami mokymai, seminarai aktualiomis temomis. 

• Išorės vertintojai pastebi, kad centre daugiau organizuojami individualūs susitikimai su 

mokinių tėvais. Pastebėtina, kad mokinių tėvai aktyviai dalyvauja centro organizuojamuose 

renginiuose, šventėse, akcijose. 
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4 sritis. Pagalba mokiniui – 3 lygis 

4.5. Tėvų pedagoginis švietimas 

4.5.1. 4.5.2. B 

3 3 3 
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4 sritis. Pagalba mokiniui 

4.1. tema 4.2. tema 4.3. tema 4.4. tema 4.5. tema 
B 

4.1.1 

 

4.1.2 

 B 
4.2.1 

 

4.2.2 

 

4.2.3 

 B 
4.3.1 

 

4.3.2 

 B 
4.4.1 

 

4.4.2 

 

4.4.3 

 B 
4.5.1 

 

4.5.2 

 B 

3 3 3 4 4 3 3 3 - 

 
3 2 2 2 2 3 3 3 3 

Srities, 5 temų, 12 rodiklių vertinimų suvestinė: 

4 įvertinimai – 2 lygio (patenkinamai); 

11 įvertinimų – 3 lygio (gerai); 

2 įvertinimai – 4 lygio (labai gerai); 

1 veiklos rodiklis (4.3.2. Gabių vaikų ugdymas) yra nevertinamas, 

atsižvelgiant į centro specifiškumą. 

 



Argumentai: 

• Centro strateginis valdymas vertinamas gerai. Centro strategija tinkama.  

• Centras tinkamai vykdo suplanuotas veiklas, dauguma jaučiasi atsakingi už jų įgyvendinimą, 

žino, ko nori pasiekti, supranta, kaip reikia veikti, ir, svarbiausia, turi organizacinių gebėjimų 

tai padaryti.  
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5 sritis. Mokyklos strateginis valdymas – 

3 lygis 

5.1. Mokyklos strategija 

5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. B 

3 3 3 3 3 



Argumentai ir rekomendacija: 

• Centro veiklos pažanga siejama su įsivertinimu, nuolat ieškomi geriausi šiai įstaigai tinkantys 

metodai, įtraukiami nauji darbuotojai.  

• Įsivertinimu siekiama išsiaiškinti centro pasiekimus ir trūkumus, nustatyti centro plėtros 

prioritetus, fiksuoti pažangiosios patirties pavyzdžius ir juos skleisti centre.  

• Į gautus rezultatus atsižvelgiama strateginiame veiklos plane numatant ateinančių metų 

prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemones.  
 

Įsivertinimo išvados, naudojamos rengiant centro veiklos planą, padės įstaigai siekti aukštesnių 

rezultatų visose srityse.  
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5 sritis. Mokyklos strateginis valdymas – 

3 lygis 

5.2. Mokyklos įsivertinimas 

5.2.1. 5.2.2. B 

3 3 3 



Argumentai ir išvada: 

• Vertintojų komandos išvada - centro vadovai atsakingai ir kryptingai siekia užtikrinti 

kokybišką centro strategijos įgyvendinimą, rūpinasi visais bendruomenės nariais, palankaus 

mokymuisi mikroklimato kūrimu, mokytojų ir mokinių santykių puoselėjimu.  

• Vertintojai pastebėjo, kad centro vadovai siekia kurti atvirą kaitai įstaigą.  
 

Manoma, kad netolimoje ateityje, sprendžiant pagrindinius centro klausimus, naujai sukurta 

bendruomenė palaipsniui taps viena komanda.  
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5 sritis. Mokyklos strateginis valdymas – 

3 lygis 

5.3. Vadovavimo stilius 

5.3.1. 5.3.2. B 

3 3 3 



Argumentai: 

• Personalo komplektavimas atitinka bendruomenės poreikius ir tai yra stiprusis centro veiklos 

aspektas.  

• Mokytojai tobulina savo bendrąsias, dalykines kompetencijas ne tik kvalifikacijos tobulinimo 

centruose, bet ir perima gerąją patirtį bendradarbiaujant.  

• Centro vadovai atsižvelgia į asmeninius mokytojų pageidavimus, skatinamos ir palaikomos 

darbuotojų iniciatyvos tobulinti asmeninę kvalifikaciją bei įgyti naujų kompetencijų.  
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5 sritis. Mokyklos strateginis valdymas – 

3 lygis 

5.4. Personalo valdymas 

 

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. B 

3 3 3 3 



Argumentai ir rekomendacija: 

• Materialinių išteklių valdymas vertinamas patenkinamai (2 lygis). Veiklos rodiklis „Lėšų vadyba“ 

vertinamas gerai (3 lygis).  

• Direktorė kartu su bendruomene aptaria lėšų poreikius, pateikia bendruomenei išsamią metų finansinę 

ataskaitą.  

• Nepakankamas specialiųjų poreikių turinčių mokinių aprūpinimas kompensacine technika, 

kompiuterine įranga yra tobulintinas centro veiklos aspektas.  

• Patalpos nėra visiškai pritaikytos vaikams su negalia ir tai yra tobulintinas centro veiklos aspektas. 

Centras neturi sporto salės, lifto.  
 

Pamokose vertėtų dar daugiau dėmesio skirti turimų (ir būsimų) šiuolaikinių informacijos šaltinių ir vaizdinių 

priemonių įvairovei bei naudojimui pamokose.  
 

Naujų ugdymosi patalpų sukūrimo projektas galėtų tapti prielaida apsispręsti dėl bendruomenėje gvildenamų 

centro tolimosios ateities perspektyvų – tapti daugiafunkciniu centru taip siekiant kokybiško mokymo (-si) 

tęstinumo.  
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5 sritis. Mokyklos strateginis valdymas – 

3 lygis 
5.5. Materialinių išteklių valdymas 

5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. B 

3 2 2 2 
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5 sritis. Mokyklos strateginis valdymas 

5.1. tema 5.2. tema 5.3. tema 5.4. tema 5.5. tema 
B 

5.1.1 

 

5.1.2 

 

5.1.3 

 

5.1.4 

 B 

5.2.1 

 

5.2.2 

 B 

5.3.1 

 

5.3.2 

 B 
5.4.1 5.4.2 

 

5.4.3 

 B 

5.5.1 

 

5.5.2 

 

5.5.3 

 B 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 

Srities, 5 temų, 14 rodiklių vertinimų suvestinė: 

3 įvertinimai – 2 lygio (patenkinamai); 

17 įvertinimų – 3 lygio (gerai). 
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„+10“ Kauno mieste  
(2016 m.,  59 mokyklos) 

Jūsų mokyklos – 1.1.5; 1.2.3; 1.4.1; 2.1.5; 2.5.1; 4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.5.1; 5.4.1. 

53% 

51% 

47% 

46% 

44% 

37% 

37% 

33% 

33% 

30% 

Bendroji rūpinimosi mokyniais politika (4.1.1.)

Kiti mokinių pasiekimai (3.2.2.)

Partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2.)

Neformalusis ugdymas (2.1.5.)

Klasių mikroklimatas (1.1.6.)

Tapatumo jausmas (1.1.3.)

Tradicijos ir ritualai (1.1.2.)

Lyderystė mokykloje (5.3.2.)

Mokytojo ir mokinio dialogas (2.3.3.)

Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3.) Jūsų mokykla 

Jūsų mokykla 

Jūsų mokykla 
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„-5“Kauno mieste  
(2016 m., 59 mokyklos) 

Jūsų mokyklos – 2.1.3; 2.2.1; 2.3.4; 5.5.2; 5.5.3.              

61% 

39% 

35% 

32% 

30% 

Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2.)

Atskirų mokinių pažanga (3.1.1.)

Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1.)

Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2.)

Išmokimo stebėjimas (2.3.4.) Jūsų mokykla 



 Iš 376 balų centras surinko 260. 
 

 VKI – 69,1 proc. (vertinimų vidurkis 2,80 lygio). 

1 srities – 70,0 proc. 

2 srities – 68,8 proc. 

3 srities – 65,6 proc. 

4 srities – 68,1 proc. 

5 srities – 71,3 proc. 
 

 Centras yra 18 vietoje iš vertintų 59 mokyklų. 
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Centro veiklos kokybės procentas (VKI) 
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5 veiklos sričių VKI miesto kontekste  

(2016 m., 59 mokyklos) 

58,2% 

62,8% 

69,4% 

71,9% 

74,5% 

Ugdymas ir mokymasis

Pasiekimai

Pagalba mokiniams

Mokyklos strateginis valdymas

Mokyklos kultūra

68,8 proc. 

65,6 proc. 

Mieste – 66,8 proc. 

Jūsų centro 

69,1 proc. 

70,0 proc. 

68,1 proc. 

71,3 proc. 
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  Įvertintos 59 mokyklos iš 69 (85,5 proc.). 
 

  VKI: 50,5 proc. – 89,9 proc. 
 

  Vertinimo lygis: 2,02 – 3,60 
 

  17 mokyklų turi „+11“ 
 

  3 mokyklos turi „-4“ 

 

Įdomioji statistika 
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Linkime eiti tik pirmyn! 

„Tik tie, kurie rizikuoja nueiti per toli, sužino, kaip toli 
jie gali eiti.“ 

(T. S. Eliot) 


