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Plačiojo įsivertinimo rezultatai
Geriausiai įsivertinti rodikliai

3.1.3. Aplinkų bendrakūra- 3,3

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (santykiai ir mokinių savijauta, 
narystė ir bendrakūra, veiklos, įvykiai ir nuotykiai, darbinga tvarka)-
3,3

4.2.3. Mokyklos tinklaveika (atvirumas, prasmingumas) – 3,3

4.3.1. Kompetencija (pozityvus profesionalumas)- 3,1



Blogiausiai įsivertinti rodikliai
1.1.1.Asmenybės tapsmas ( savivoka ir aspiracijos, socialumas, gyvenimo planavimas)- 2,8

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga( optimalumas, visybiškumas,pažangos pastovumas, 
pasiekimų asmeniškumas)- 2,8

2.4.2.Mokinių įsivertinimas (dialogas vertinant, įsivertinimas kaip savivoka)- 2,8

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje (mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui, edukacinės išvykos)-
2,8

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (tikslingumas, įvairiapusiškumas)- 2,8

4.2.2.Tėvų/globėjų galimybių pažinimas ir didinimas (pažinimas ir sąveika, į(si)traukimas)- 2,8



Giluminiam veiklos kokybės Įsivertinimui 
pasirinkti rodikliai (remiantis 2019m. Plačiojo veiklos 
kokybės įsivertinimo duomenimis)

1.2.1.Mokinio pasiekimai ir pažanga

4.2.2. Bendrabarbiavimas su tėvais

3.2.1.Mokymasis ne mokykloje 



Šaltiniai, vertinimo metodai ir 
būdai

Apklausos(mokytojų, mokinių, tėvų). 

Mokytojų veiklos ataskaitos.

Gimnazijos strateginis planas, veiklos planas. 

Dalykų metodinių grupių veiklos planai ir susirinkimų protokolai.

Pamokų stebėjimo protokolai. 

Mokinių socialinių ir dalykinių kompetencijų segtuvų analizė.

Klasių veiklos planai ir  klasės vadovū veiklos ataskaitos.

Tamo dienynas.

Abiturientų studijų pasirinkimų analizė . 

Susirinkimų registrai.

Ilgalaikių planų peržiūra.

VBE ir PUPP analizė.

Individualūs pokalbiai su administracijos darbuotojais.

Mokytojų tarybos posėdžių protokolai.



Ugdymo kokybės, mokinių pažangos ir pasiekimų
gerinimas – vieni iš svarbiausių šalies švietimo tobulinimo
uždavinių. Gerėjantys mokinių pasiekimai patvirtintų, kad
darome pažangą siekdami pagrindinio Valstybinės švietimo
2013–2022 metų strategijos tikslo – paversti Lietuvos
švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, veržliam
ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam
savo, valstybės ir pasaulio ateitį.



1.2.1.Mokinio pasiekimai ir 
pažanga
TYRIMĄ ATLIKO

ISTORIJOS MOKYTOJAS MANGIRDAS ŠLAPELIS,

IT MOKYTOJA JOVITA NAVICKIENĖ



Tikslas

Išnagrinėti mokinio pasiekimų ir pažangos 
optimalumą, visybiškumą, pastovumą ir 
asmeniškumą.



Uždaviniai
Remiantis mokinių, mokytojų apklausomis ir išnagrinėtais 
mokyklos dokumentais, nustatyti mokinių pasiekimų ir 
pažangos lygmenį.



Privalumai
Kiekvieną mėnesį mokiniai pildo ir su klasės auklėtoju aptaria socialinių ir dalykinių kompetencijų formą.

2 kartus per mokslo metus vyksta mokytojų pasitarimai dėl mokinio ūgties pagal klasių koncentrus.

2 kartus per mokslo metus vyko mokytojų tarybos posėdžiai dėl pusmečio bei metinio ugdymo rezultatų aptarimo.

Administracijos posėdyje, mokytojų tarybos posėdyje ir metodinėse grupėse analizuoti VBE , PUPP bei standartizuotų 
testų rezultatai.

Mokymosi rezultatai sistemingai aptariami klasės valandėlių metu ir individualiai su mokymosi sunkumų turinčiais 
mokiniais.

Vyksta įvairių mokomųjų dalykų individualios ir grupinės konsultacijos, veikia „Sėkmės mokyklėlė“. 

Mokiniai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, įvairiuose konkursuose, olimpiadose, sportinėse varžybose.

88% mokinių ir 94% mokytojų mano, kad mokykloje yra geros galimybės išmokti tai, ko reikia ir mokykla tinkamai 
parengia tolesniam mokymuisi, studijoms.

90,8% gimnazistų jaučia atsakomybę už savo mokymąsi.

85% gimnazistų tai, ką sužino naujo, stengiasi apmąstyti, susieti su tuo, ką jau žino. mokytojų teigia, kad kiekvieno 
mokinio dalyko gebėjimų  ir bendrųjų gebėjimų pažanga yra pastebima ir įvertinama.



Trūkumai
Tik 63% mokinių domisi naujausiais mokslo, technikos pasiekimais, politiniais, 
kultūriniais, sportiniais įvykiais.

19% mokinių teigia, kad nesugeba planuoti savo laiko.

Tik 59,5% gimnazistų dalyvauja mokinių organizacijose ar lanko būrelius.



Rekomendacijos
Tęsti sistemingą mokinių pasiekimų ir pažangos stebėseną, vertinti mokinių ūgtį ir vykdyti įvairių 
mokomųjų dalykų individualias ir grupines konsultacijas.

Skatinti mokinius dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, mokyklos, klasės ir bendruomenės 
gyvenime.

Klasės valandėlių metu aptarti su mokiniais jų dienotvarkes ir užimtumą.



Glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas – vienas esminių gerą
ugdymą teikiančios mokyklos bruožų. Abipusė parama ir pagalba,
savitarpio supratimas yra reikšmingos vaikų ugdymo sąlygos. Vaiko
ugdyme labai svarbu, kad ir namuose, ir mokykloje požiūris į jo
auklėjimą nesiskirtų. Gimnazijos pedagogai ir tėvai siekia vieno
bendro tikslo – sėkmingai užauginti vaiką, atsakingą asmenybę



4.2.2.  Bendrabarbiavimas su 
tėvais

TYRIMĄ ATLIKO

RENATA KULEVIČIENĖ, GEOGRAFIJOS MOKYTOJA,

ŽIVILĖ RENUSĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJA



Tikslas

Skatinti tėvų įsitraukimą į mokykloje vykdomas
veiklas, siekti, kad tėvai taptų aktyviais gimnazijos
bendruomenės nariais.



Uždaviniai

Išsiaiškinti 

 bendradarbiavimo su mokinių tėvais formas,

 tėvų įtraukimo į mokyklos veiklą procesų kokybę ir 
kiekybę.



Formos, kuriomis mokykla bendrauja su 
tėvais

Reguliarūs tėvų susirinkimai klasėse (2-3 per mokslo metus);

Visuotiniai tėvų susirinkimai klasių grupėms (2 kartus per 
mokslo metus);

Individualūs pokalbiai su klasių auklėtojais, dalykų 
mokytojais, socialine pedagoge, spec. pedagoge, psichologe, 
VGK;

Susitikimai su mokyklos administracija;

Informacijos pateikimas telefonu, Tamo dienyne, pokalbių 
programėlėmis, internetiniame puslapyje lieporiai.lt bei 
Facebook;



Mokyklos taryba bei klasių tėvų komitetai.

Veiklos kokybės įsivertinimo konferencija.

Nevyriausybinė organizacija „Lieporių bendruomenė“.

Protmūšiai.

Edukacijos, vakaronės, popietės su tėvais.

Bendruomenės choras.

Anglų kalbos kursai.

Bendruomenės šventė.

Atvirų durų dienos (2 kartus per mokslo metus).

Formos, kuriomis mokykla 

bendrauja su tėvais



Privalumai 
87 % klasės vadovų visada informuoja tėvus apie auklėtinių pasiekimus ir
problemas.

80 % klasės auklėtojų kuria neformalią bendradarbiavimo aplinką su tėvais 
(kviečia į ekskursijas, turistinius žygius).

90 % tėvų žino, į ką kreiptis kilus įvairiems klausimams.

Mokyklos administracijos, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendravimas ir
bendradarbiavimas su tėvais yra pozityvus ir efektyvus.

Tėvams sudarytos geros sąlygos gauti informaciją apie mokyklos veiklą (žodžiu,
raštu, interneto svetainėje).

Tėvai turi galimybių dalyvauti mokyklos veikloje (vesti pamokas, dalyvauti
renginiuose, dainuoti mokyklos chore).

Tėvams reguliariai suteikiama galimybė pareikšti savo nuomonę apie mokyklos
veiklą (tėvų susirinkimuose, Atvirų durų dienose, įsivertinimo konferencijoje).



Trūkumai

56 % tėvų ateina į tėvų susirinkimus.

10 % tėvų nėra suinteresuoti dalyvauti mokyklos veikloje.

25 % tėvų visiškai nedalyvauja tėvų susirinkimuose.

45 % tėvų nesilanko Atvirų durų dienose.



Rekomendacijos

Toliau naudoti mokykloje priimtus bendravimo ir bendradarbiavimo su
tėvais būdus ir metodus.

Labiau skatinti įsitraukti tėvus į projektinę, meninę veiklą.

Skatinti tėvus lankytis Atvirų durų dienose ir tėvų susirinkimuose.



Išgirdus žodį „mokykla“ daugeliui prieš akis iškyla 
gerai pažįstamas vaizdas: juoda lenta, prie jos stovinti 
mokytoja ir balta kreida užrašytos užduotys.
Tačiau yra ir kitokios mokymosi formos, galima 
mokytis ir ne mokykloje. 



3.2.1. Mokymasis ne mokykloje (mokyklos
teritorijos naudojimas ugdymui, edukacinės
išvykos)

TYRIMĄ ATLIKO GEOGRAFIJOS MOKYTOJA LORETA 
KUNDROTIENĖ



Tikslas
Ugdymo proceso metu skatinti dalykų mokytojus vykdyti 

edukacines išvykas, pamokas-ekskursijas, organizuoti pamokas ne 
klasėse, ne mokykloje.



Uždaviniai 
Išsiaiškinti: 

mokinių požiūrį į išvykas ir edukacijas, pamokas ne klasėse.

mokytojų požiūrį į edukacijų, ekskursijų įtaka mokinių  mokymosi motyvacijai ir 
ugdymosi kokybei.



Privalumai 

98% mokinių noriai dalyvauja edukacinėse išvykose ir ekskursijose;

82% mokinių mano, kad pamokos kitose erdvėse skatina mokymosi motyvaciją;

75% mokinių yra patenkinti mokyklos įrengtomis poilsio, darbo erdvėmis ir aplinka;

88% mokytojų bent kartą per metus vykdo užsiėmimus ne klasėse;

97% mokytojų sutinka, kad pamokos- ekskursijos, pamokos kitose erdvėse skatina mokinių 
domėjimąsi būsimąja profesija.

Gimnazija jau turi įrengtą lauko klasę.



Trūkumai

70% mokytojų vykdo pamokas- ekskursijas;

66% mokytojų veda užsiėmimus bendradarbiaudami su švietimo, kultūros ar darbo 
rinkos institucijomis;

99% mokytojų vedant pamokas ne klasėse susiduria su vadybiniais, informaciniais, 
finansiniais ir laiko trūkumais;



Rekomendacijos
Dalykų mokytojams   planuoti  ir taikyti ne mažiau du užsiėmimus per mokslo metus lauko 
erdvėse.

Dalykų mokytojams planuoti ir  organizuoti, ne mažiau kaip du kartus per metus, temines 
edukacines išvykas, ekskursijas.

Skatinti mokinius dalyvauti popamokinėje socialinėje veikloje (savanorystė, savivalda, 
organizacijos ir kt.) 

Mokytojams bent kartą per bent kartą per mokslo metus organizuoti užsiėmimus  
bendradarbiaujant  su švietimo, kultūros, darbo rinkos ir kt. institucijomis, išbandyti  naują 
ugdymo būdą. 



MOKINIŲ TARYBA

2019M



NAKTIS MOKYKLOJE „KELIONĖ Į KIBERNETINĘ ERDVĘ“



LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS 
PAMINĖJIMAS



PRISIDĖJOME PRIE PASAULINĖS DAUNO SINDROMO 
DIENOS MINĖJIMO



ŠTAI KAIP PASITIKOME MOKINIUS BEI MOKYTOJUS  
SAVAITĖS ,,BE PATYČIŲ”  RYTĄ !



PRISIMINUS ,,AUKSINIUS KIAUŠINIUS”



KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINĮJĮ PENKTADIENĮ 
KEIČIAME SKAMBUTĮ BEI DAROME APRANGOS KODĄ



TAIP PAT DALYVAUJAME LMS ORGANIZUOJAMOSE 
VEIKLOSE

Dalyvaujame kitų savivaldų organizuojamose naktyse, LMS vadovų klubo susirinkimuose, 
supažindinome 8 klasių mokinius su mūsų gimnazija  Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje



SSGG – darbas grupėse

S- stiprybės

S – silpnybės

G – galimybės

G - grėsmės



Pasirinkta tobulinimo sritis 2.1.3. RODIKLIS –
Orientavimasis į mokinių poreikius

Pagalba mokiniui Mokykloje aiškiai susitarta dėl paramos ar pagalbos teikimo mokiniams 
tvarkos. Kilus ugdymosi, psichologinių ar socialinių problemų bei grėsmių mokiniai visuomet ir 
laiku sulaukia tinkamos pagalbos. Teikdama pagalbą mokykla bendradarbiauja su visomis 
reikalingomis specializuotomis tarnybomis. Teikiant pagalbą užtikrinamas asmeninės 
informacijos konfidencialumas


