
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Beitienė

Anglų k. mokytoja Renata Jankauskienė

Fizikos mokytojas Arūnas Ramanauskas

Pradinių klasių mokytoja Rasutė Petrikienė

2021–2022 m.m.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas



2020–2021 m.m. įsivertinimo ir pažangos 

analizė

Stiprusis 
Gimnazijos 

veiklos 
rodiklis

• nuolatinis profesinis tobulėjimas

Raktinis 
žodis

• atkaklumas ir nuoseklumas

Kodėl?
Dauguma mokytojų ir gimnazijos vadovai planuoja asmeninio

meistriškumo augimą ir jo atkakliai siekia. 100 proc. mokytojų ir

vadovai tobulino kvalifikaciją skaitmeninio raštingumo, nuotolinio

darbo, 80 proc. mokytojų STEAM ir mokomųjų dalykų srityse. 80 proc.

mokytojų dalijosi gerąja patirtimi vesdami atviras pamokas. Mokytojai

ir vadovai pristatė savo įgytą patirtį kolegoms metodinėse dienose,

konferencijose, pasitarimuose.



2020–2021 m.m. įsivertinimo ir pažangos 

analizė

Silpnasis 
Gimnazijos 

veiklos 
rodiklis

• bendradarbiavimas su tėvais

Raktinis 
žodis

• į(si)traukimas

Kodėl?

Tik dalis tėvų dalyvauja tobulinant gimnaziją. Dažniausiai tik  tėvų 

komiteto nariai įsitraukia į gimnazijos organizuojamas veiklas. 

Planuojant veiklas, tėvų susirinkimus tariamasi dėl laiko, tačiau 

visuotiniuose tėvų susirinkimuose dalyvauja 25 proc., klasių 

susirinkimuose – 50 proc. tėvų.



2020–2021 m.m. įsivertinimo ir pažangos 

analizė

Gimnazijos 
veiklos rodiklis, 
kurį tobulinome

• mokinio pasiekimai ir pažanga

Raktinis žodis

• pažangos pastovumas

Koks poveikis 
gimnazijos 
pažangai?

2020-2021 mokslo metais 100 proc. abiturientų įgijo vidurinį 

išsilavinimą, 100 proc. 2G klasės mokinių – pagrindinį 

išsilavinimą. 2020–2021 m.m., palyginus su praėjusiais, daugiau 

mokinių dalyvavo konkursuose, olimpiadose, kartu su mokytojais 

pristatė projektinius, tiriamuosius darbus konferencijose.



2020–2021 m.m. įsivertinimo ir pažangos 

analizė

Koks poveikis 
mokiniams ir jų 

pažanagai?

Kiekvieną mėnesį mokiniai stebėjo individualią pažangą ir pildė 
„Individualios pažangos diagramas“. Individualią pažangą padarė 37 
proc. mokinių. Mokiniai dalyvavo įvairiuose konkursuose, 
olimpiadose. Iš visų dalyvavusių 36 proc. užėmė prizines vietas. 

77 proc. 5–4G kl. mokinių teigia, kad padedami mokytojų mokosi 
įsivertinti savo paties pasiekimus ir pažangą. Kiekvieną mėnesį 
buvo stebima 1G–4G klasių matematikos ir biologijos dalykų 
mokinių individuali pažanga. Fiksuota, kad vidutiniškai 45 proc. 
mokinių padarė pažangą matematikoje ir 36 proc. biologijoje. 100 
proc. mokinių išlaikė biologijos VBE, matematikos VBE išlaikė 83 
proc. 

Sudarytos sąlygos 
mokinių 

asmenybės 
ugdymo 

tobulinimui?

2020–2021 m.m. visų dalykų (išskyrus dorinį ugdymą ir fizinį 
lavinimą) UP numatytos ir buvo organizuojamos ilgalaikės 
individualios ir grupinės konsultacijos 1–4G klasių mokiniams. 
Papildomai pravestos 49 mokymosi praradimų kompensavimui 
skirtos konsultacijos nuotoliniu mokymo(si) būdu ir 22 konsultacijos 
kontaktiniu būdu 4G klasės mokiniams. Apklausos duomenys rodo, 
kad 87 proc. 1-4G klasių mokinių lankė dalykų konsultacijas. 



2021 metų gegužės mėnesį atliktas 

platusis įsivertinimas.

• Rezultatai:



2021–2022 m.m. pasirinkta tobulinti tema –

mokymosi patirtys

Tobulintinas 
Gimnazijos 

veiklos 
rodiklis

• mokymasis

Raktinis 
žodis

• savivaldumas mokantis

Kodėl?

Tik dalis mokinių geba išsikelti mokymosi tikslus, savarankiškai

pasirinkti užduočių atlikimo būdą. Net 63 proc. 5–4G klasių mokinių

teigia, kad jiems nepasiūloma galimybė pamokoje skirtingais būdais

atlikti skirtas užduotis. Tik 30 proc. pamokų vyrauja savivaldaus

mokymosi metodai.



Mokinių apklausos „Ugdymas ir 

mokymąsis“ rezultatai



REKOMENDACIJOS 

PASIRINKTOS VEIKLOS 

TOBULINIMUI



Mokytojams

Pamokose, skiriant 
mokiniams užduotį, pasiūlyti 
2–3 jos atlikimo būdus.

Pamokose nuolat taikyti 
savivaldų mokymąsi ir 
bendradarbiavimą 
skatinančius metodus.

Reguliariai vertinti mokinių 
mokymąsi ir  stebėti 
mokinių daromą pažangą.

Teikti mokiniams savalaikę 
mokymosi pagalbą 
individualių ir grupinių 
konsultacijų metu.

Informuoti klasės vadovą, 
tėvus apie mokinio 
mokymosi rezultatus ir 
daromą pažangą (esant 
poreikiui kreiptis į pagalbos 
mokiniui specialistus ir 
Vaiko gerovės komisiją).

Tarpusavyje su kolegomis 
derinti  mokinių namų 
darbų krūvį ir ilgalaikius 
projektus.



Mokiniams

I pusmečio ir II pusmečio 
pradžioje kartu su klasės 
vadovu  aptarti ir užsipildyti 
Įsivertinimo anketą.

Laiku atlikti namų darbus, 
projektinius, kūrybinius darbus.

Nuolat pamokose stebėti savo 
daromą pažangą ir kiekvieną 
mėnesį pildyti individualios 
pažangos diagramas.

Atsakingai stebėti savo 
mokymąsi ir, esant poreikiui, 
rekomendavus dalyko mokytojui, 
Vaiko gerovės komisijai, lankyti 
dalykų konsultacijas.

Susidūrus su problema, kreiptis pagalbos į mokytoją, 
bendraklasį, pagalbos mokiniui specialistą pamokos, 
pertraukos arba individualios konsultacijos metu.



Tėvams 

Reguliariai jungtis prie 
elektroninio TAMO dienyno.

Bendradarbiauti su klasės 
vadovu ir dalyko mokytojais.

Domėtis ir stebėti vaiko 
daromą pažangą.

Esant poreikiui kreiptis į 
pagalbos mokiniui specialistus, 
Vaiko gerovės komisiją, 
administraciją.

Užtikrinti vaiko pamokų 
lankymą kontaktinio ar 
nuotolinio mokymosi metu, 
dalyvaujant sinchroninėse 
pamokose, pateisinti 
praleistas pamokas.

Bent kartą per metus 
apsilankyti Gimnazijoje (Atvirų 
durų dienoje, tėvų susirinkime, 
švenčių, renginių metu ir kt.) ir 
individualiai pabendrauti su 
klasės vadovu ir dalykų 
mokytojais.


