
KRUOPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2018 m. VIDAUS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

 

Mokykla reguliariai įsivertina veiklos kokybę, nuo 2016 m. įsivertinimui taiko Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo 

programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką“. Mokytojai, administracija, pagalbos mokiniui 

specialistai supranta veiklos kokybės įsivertinimo svarbą ir naudą mokyklos pažangai.  

Mokyklos giluminį veiklos kokybės įsivertinimą atliko direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

Tirdami mokyklos veiklos kokybę įsivertinimo grupės nariai taikė stebėjimo, interviu, dokumentų analizės 

bei anketinės apklausos metodus. 

Darbo grupė 4.2.2. ir 2.4.2. rodikliams nagrinėti pasirinko šiuos vertinimo šaltinius:  

• Apklausos IQES Online platformoje: mokytojų ir specialistų, 5-10 klasių mokinių, 1-10 klasių 

mokinių tėvų; ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytinių tėvai. 

2018 m. atliktas platusis įsivertinimas, sričių „Lyderystė ir vadyba“  4.2.2., „Ugdymas(is) ir 

mokinių patirtys“ 2.4.2. veiklos rodiklių giluminis įsivertinimas. Parengtos išvados ir rekomendacijos 

pristatytos Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos posėdžiuose, mokyklos bendruomenei informacija 

skelbiama mokyklos tinklalapyje. Nustatyti mokyklos stiprieji ir tobulintini veiklos aspektai. Mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai bus panaudoti rengiant mokyklos 2019 metų veiklos, 2019-2020 m. 

m. ugdymo planus.  

1. 2018 m. anketos – apklausos mokiniams analizė 

Aukščiausiai ir žemiausiai įvertintų rodiklių reikšmės 

 

 

 

 

 

 



Visiškai atsakyti 34 klausimynai iš 36, kvota 94,4%.  

 Viena stipriųjų mokyklos veiklos sričių – geras mikroklimatas ir pagarbūs tarpusavio santykiai. 94% 

apklaustųjų nurodė, kad mokytojai noriai bendrauja su mokiniais, 82% teigė, kad iškilus sunkumams 

visuomet bus išklausyti ir sulauks mokytojo pagalbos. 94 % respondentų įvardijo jaučiantys auklėtojo 

rūpestį. 

 Mokiniai supranta, kad daug pastangų skiriama patyčių mažinimui ir žalingų įpročių prevencijai 

(91% respondentų) ir 88 % įvardijo, kad tos prevencinės priemonės jiems yra naudingos. Tačiau tik 42% 

apklaustųjų teigė, kad mokykloje nėra mokinių, kurie patiria patyčias. Tad galima daryti prielaidą, kad 

patyčios mokinių tarpe vis dar gajos.  

 Apklausos dalyviai patenkinti mokykloje suteikiamomis bendrojo lavinimo dalykų žiniomis bei 

įgūdžiais, teigiamų įvertinimų procentas labai aukštas nuo 91 % iki 100%. 91% teigiamai vertina gimtosios, 

užsienio kalbų, geografijos ir istorijos,  94% - matematikos, informacinių technologijų ir gamtos mokslų 

(biologijos, fizikos, chemijos) žinias ir įgūdžius. Net 100 % apklaustųjų nurodė mokykloje sudarytas geros 

galimybes sportuoti. 88 % respondentų patenkinti savo mokymosi rezultatais ir mokyklos teikiamomis 

galimybėmis išmokti tai ko reikia.  

 Respondentai labai gerai vertina savo gebėjimą mokytis, teigiamų atsakymų vertės svyruoja nuo 91% 

iki 97 %. Tačiau šis savęs vertinimas nekoreliuoja su mokinių pasiekimais. Tad galima daryti prielaidą, kad 

šioje klausimyno dalyje pritrūko kritinio savo gebėjimo mokytis vertinimo ir buvo pasirinktas 

optimistiškiausias atsakymų variantas. Didesnė dalis mokinių 55%-61% respondentų turi sunkumų su namų 

darbų atlikimu. Juos vargina sudėtingos užduotys, negali ilgai susikaupti ties užduotimi, trukdo pašalinės 

mintys ir galiausiai pasirenkama įdomesnė veikla. Kontrolinių darbų rašymas 52% – 55 % mokinių kelia 

nerimą ir jaudulį, 59%-64 % gerai atlikti kontrolinio darbo užduotis trukdo pašalinės mintys ir net 88% 

mokinių galvoja apie pažymį, kurį gaus.  

 Mokiniai savo atsakymais pritarė teiginiams, kad mokytojai mokslo metų eigoje nuolat juos 

informuoja apie mokymosi tikslus, pataria kaip siekti geresnių mokymosi rezultatų ir klausimais padeda 

suvokti kokias temas dar reikėtų paanalizuoti ir pripažįsta, kad kontrolinių darbų įvertinimai yra pelnyti 

(teigiamų atsakymų vertės nuo 79% iki 91%). Mokytojai visokeriopai skatina mokinius tyrinėti, ieškoti 

bandyti, pritaikyti, atrasti, analizuoti, spręsti problemas, kurti. Šia sritį teigiamai įvertino 100% atsakiusiųjų.  

IŠVADOS 

• Mokytojai ir klasių vadovai betarpiškai bendraudami su mokiniais greitai reaguoja į mokiniams 

iškilusius mokymosi sunkumus ir imasi priemonių jiems šalinti, dėl mažo mokinių skaičiaus 

klasėse lengviau siekti individualias galimybes atitinkančių ugdymo(si) pasiekimų ir nuolatinės 

ugdymo(si) pažangos. 

• Mokytojai ir mokiniai puoselėja mokyklos bendruomeniškumą, kurdami pagarbius tarpusavio 

santykius ir gerą aplinkos mikroklimatą. 



• Mokiniai labai patenkinti mokykloje suteikiamomis bendrojo lavinimo dalykų žiniomis bei 

įgūdžiais. 

• Daugiausia sunkumų mokiniams kyla atliekant namų darbus ir rašant kontrolinius darbus. 

• Mokiniai kartu su mokytojais mokosi fiksuoti ir analizuoti savo mokymosi rezultatus, tobulina 

savo mokėjimo mokytis kompetenciją. Tačiau, įžvelgiamas atotrūkis tarp mokinių savęs 

vertinimo ir formalių mokymosi pasiekimų vertinimų. 

• Mokiniai teigiamai vertina mokykloje vykdomą sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą bei 

patyčių mažinimo prevencines priemones ir nurodo, kad tai jiems naudinga.  

REKOMENDACIJOS 

• Kadangi namų ir kontroliniai darbai sukelia mokiniams daugiausiai sunkumų, reikėtų daugiau 

dėmesio skirti namų darbų paaiškinimui ir pasiruošimui kontroliniams darbams. 

• Mokiniai negeba kritiškai vertinti savo mokėjimo mokytis įgūdžių, tad derėtų, skirti papildomo laiko 

mokymosi metodų analizavimui ir taikymui praktikoje. 

• Mokiniai visiškai patenkinti pamokose įgyjamų žinių ir įgūdžių kokybe. Tad siekiant gerinti ugdymo 

(si) pasiekimus, derėtų išnaudoti gerus mokinių ir mokytojų santykius ir pamokos mikroklimatą, 

ieškant naujų būdų ir metodų, mokymo(si) sėkmei užtikrinti. 

• Apklausos duomenys parodė, kad patyčių prevencinės priemonės, bei sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimas, pasiekia vaikų sąmonę ir jie supranta visų šių priemonių reikšmę. Būtų gražu į įvairių 

prevencinių renginių organizavimą įtraukti ne tik aktyviuosius, bet ir visus kitus bendruomenės 

narius.  

 

2. 2018 m. anketos – apklausos mokinių tėvams analizė 

Aukščiausiai ir žemiausiai įvertintų rodiklių reikšmės 

 

 

 



 

Iš 46 pakviestų dalyvauti visiškai atsakyti klausimynai 36, iš dalies atsakyti – 3. 

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) - 84,8%. 

 Geriausiai įvertinta mokyklos bendradarbiavimo su tėvais sritis. 66% tėvų teigia, kad jie jaučiasi 

visada laukiami mokykloje, mokytojai visada pasiruošę bendradarbiauti. 63% tėvų pažymi, kad gauna 

išsamią informaciją apie mokinių pasiekimų vertinimo tvarką. 60% tėvų tenkina tai, kaip mokykla 

informuoja juos, tėvus, apie svarbius reikalus, numatytus susitikimus ir renginius. Apie vaiko mokymąsi 

namie 67% tėvų mano, kad jų vaikas turi geras sąlygas mokytis (turi asmeninę darbo vietą, gali mokytis 

tyloje ir pan.).  

 Kaip silpniausias sritis tėvai įvertino namų darbų skyrimą ir jų vaikų pajėgumą juos atlikti. Tik 24% 

tėvų iš 84,8% teigia, kad jų vaikai pajėgūs atlikti namų darbus patys, be niekieno pagalbos ir 21%,- kad 

vaikui įdomu ruošti namų darbus. 

 

REKOMENDACIJOS 

• Skirti namų darbus diferencijuojant pagal vaikų pajėgumą. 

• Namų darbams skirti daugiau kūrybinių užduočių. 

 

3. 2018 m. anketos – apklausos mokytojams analizė 

Aukščiausiai ir žemiausiai įvertintų rodiklių reikšmės 

 

Visiškai atsakyti 18 klausimynai iš 22, kvota 81,8%. 

Viena stipriųjų mokyklos veiklos sričių – mokytojai planuoja ir vertina mokinių pažangą bei 

pasiekimus ugdymo procese (100%), yra tinkamai informuojami apie mokykloje priimtus su ugdymo 

procesu susijusius sprendimus (94%), mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę (100%), 

parengia papildomas užduotis gabesniems mokiniams (100%), informuoja tėvus apie mokinių mokymąsi, 

pasiekimus ir spragas (100%).  

Nors mokytojai tinkamai planuoja savo veiklas, diferencijuoja užduotis mokiniams, informuoja 

tėvus, bendrauja su vaikais, tačiau pasigenda bendradarbiavimo su kitais mokytojais. Tik 83 % apklaustų 

mokytojų atsakė, kad mokytojai ugdymo procese bendradarbiauja vienas su kitu. Mokytojai pasigenda 



bendradarbiavimo planuojant ir kuriant bendrus projektus, derinant namų darbų kiekį skiriamą tos pačios 

klasės mokiniams. Tik 47 % respondentų atsakė, kad derina namų darbų apimtį. Nors kontrolinius darbus 

suderina net 94 % mokytojų.  

Pedagogų tarpasmeninis bendradarbiavimas vyksta, kai sprendžiamos nesudėtingos mokinių 

problemos. Tarpasmeninis bendradarbiavimas tai ne tik informacijos keitimasis, pagalbos suteikimas, bet ir 

tarpusavio supratimas. Veiksmingą veiklą garantuoja tik bendras mokyklos specialistų darbas, reikalaujantis 

įvairių sričių informacijos, žinių ir gebėjimų užtikrinti vaiko gerovę. Kad būtų įmanoma profesionaliai ir 

sėkmingai susidoroti su šiomis įtampomis, mokytojai turi intensyviai bendradarbiauti vieni su kitais. 

Visi apklausti mokytojai 100 % atsakė, kad skatina savarankišką mokinių mąstymą. Tačiau tik 25 % 

visiškai sutinka, kad įtraukia mokinius į aktyvų mokymąsį. 100 % apklaustų mokytojų teigia, kad 

mokymasis mokykloje organizuojamas taip, kad atitiktų mokinių patirtį, sugebėjimus ir polinkius. Tačiau tik 

18 %  visiškai sutinka, kad naudoja įvairius naujos medžiagos pristatymo būdus, padedančius mokiniams, 

turintiems vyraujančią regimąją ar girdimąją atmintį ar kinestezinį intelektą.  

IŠVADOS: 

• Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso rezultatus. 

• Tėvai yra informuojami apie mokinių mokymąsi, pasiekimus, spragas.  

• Mokytojai parengia papildomas užduotis gabesniems mokiniams.  

• Visi mokytojai planuoja ir vertina mokinių pažangą bei pasiekimus ugdymo procese.  

• Trūksta bendradarbiavimo tarp mokytojų (derinant namų darbų apimtį, planuojant 

projektinius darbus).  

• Mokytojai mažai naudoja įvairių naujos medžiagos pristatymo būdų.  

• Reikia daugiau įtraukti mokinius į aktyvų mokymąsi. 

REKOMENDACIJOS: 

1. Aptarti ir įtraukti į planą integruotas pamokas, bendrus projektus, pamokas netradicinėje 

aplinkoje.   

2. Vesti atviras pamokas.  

3. Vesti integruotas pamokas.  

4. Naudoti šiuolaikinius aktyviuosius mokymo metodus pamokoje.  

5. Skirti mokiniams daugiau užduočių, reikalaujančių susirasti informaciją, ją susisteminti ir 

pateikti, naudojantis informacinėmis technologijomis.  

 

4. 2018 m. anketos – apklausos ikimokyklinio ugdymo skyriaus tėveliams, analizė 

• Iš 16 apklaustųjų 12 tėvelių atsakė, kad jų vaikas(ai) darželį lanko noriai. Kiti tėveliai atsakė, kad  

pirmadienis sunkiausia diena, tad vaikas(ai) į darželį eina nenoriai. Vienas korespondentų atsakė, kad 

įvairiai. Likę du korespondentai atsakė, kad nelabai noriai. 



• Į klausimą ar pakankamai gaunama informacija apie vaiko ugdymą, 13 atsakė, kad pakankamai. Du 

korespondentai nepakankamai.   

• Iš 16 apklaustų tėvelių 10 atsakė, kad jų vaikui(ams) problemų lankant darželio grupes neiškilo. Kiti 

atsakė, kad:  

Pagrindinė problema iškyla dėl netinkamo ugdytinių elgesio, grupėje yra berniukas kuris dažnai 

skriaudžia draugus. 

Kad ryte reikia anksčiau keltis. 

Kyla problemos dėl vaikų nevalgymo.  

• Tėveliai pasidžiaugė, kad įstaigoje pakanka priemonių vaikų žaidybinei ir pažintinei veiklai: 

Pakankamai daug atsakė – 2, pakankamai atsakė – 12, nepakankamai – 2. 

• Į klausimą, ar pakanka informacijos apie maitinimą darželyje: Pakanka atsakė – 12, tobulintina – 4. 

• Ar tenkina maisto kokybė ir įvairovė - Taip – 9, ne – 1, tobulintina – 4, neatsakyta – 2. 

• Į klausimą, ar iš įstaigos pedagogų yra girdėję apie grupėje vykdomas ugdymo programas, apie 

ugdymo proceso organizavimą, planuojamas veiklas ir kitus renginius grupėje, tėveliai pažymėjo savo 

atsakymus: 10 tėvelių pažymėjo atsakymą taip girdėję, 3 – negirdėję, 3 – iš dalies. 

• Kas turėtų vyrauti ugdant vaiką: 3 tėveliai iš 16 pažymėjo visus variantus. Kiti skirtingai išreiškė 

nuomonę: 

Vaiko protinių galių lavinimą – 8 

Vaiko sveikatos stiprinimas ir fizinių galių lavinimas – 4 

Vaiko kūrybiškumo skatinimas – 9 

Vaiko meninis lavinimas – 3 

Tautinis auklėjimas – 2 

Vaiko pasitikėjimo savimi, savigarbos ugdymas – 10 

Gražaus bendravimo ir elgesio mokymas – 12 

12 tėvelių norėtų gražaus bendravimo ir elgesio mokymo, 10 norėtų, kad vaikas labiau pasitikėtų 

savimi, 9 – vaiko kūrybiškumo skatinimas, 8 – protinių galių lavinimas. 

Viena mama įrašė savo nuomonę: vaikų tarpusavio gerbimas, šiltų jausmų išreiškimas. 

• Ką labiausiai vertina darželyje ir ką keistų, tėveliai atsakė įvairiai. Vertina: auklėtojų ir padėjėjų 

kantrybę; nuoširdžius santykius, rūpinimąsi vaikais; draugiškumą; pedagogų pastangas ugdant vaikus; 

kolektyvą; tvarką ir švarą; darželio aplinką. 

• Tėveliai išreiškė nuomonę, dėl grupių susirinkimų organizavimo. 12 tėvelių iš 16 patenkinti grupių 

susirinkimų organizavimu, 3 – nepatenkinti, 1 mano, kad reiktų tobulinti. 

• Kiek kartų turėtų vykti grupės tėvų susirinkimai dauguma tėvelių (8) pažymėjo, kad vyktų kartą per 

ketvirtį, 5 tėveliai norėtų, kad kartą per mėnesį, 2 – du kartus per ketvirtį ir tik 1 pažymėjo, kad kartą per du 

mėnesius. 

Tėveliai pažymėjo priimtiniausias darbo su tėvais ir informavimo formas darželyje: 



Visuotiniai tėvų susirinkimai – 9 

Grupės tėvų susirinkimai – 13 

Mokyklos tarybos posėdžiai – 3 

Interneto svetainė – 3 

Įstaigos veiklos planavimas – 4 

Renginių, išvykų, ekskursijų organizavimas – 7 

Informacija skelbimų lentose – 7 

Individualios logopedo konsultacijos – 8 

• Tėveliai pasiūlė, kurias formas reikėtų tobulinti – grupės tėvų susirinkimus (1); logopedo 

konsultacijas (2); renginių, išvykų, ekskursijų organizavimą (1); įstaigos veiklos planavimą (1);  

1 tėvelis pasiūlė tėvų susirinkimus organizuoti per pietų miegą. 

1 - jei svarbi informacija paskelbta skelbimų lentoje, reiktų auklėtojoms paraginti paskaityti, nes 

dažnai tėveliai neskaito. 

• Tėveliai parašė savo nuomones, siūlymus, kuo galėtų ar norėtų prisidėti prie darželio veiklos 

tobulinimo, renginių organizavimo, visos bendruomenės narių bendradarbiavimo skatinimo. 5 tėveliai 

dėkoja už kantrybę auklėtojoms ir prisidėtų kuo galėtų; prie švenčių ir išvykų organizavimo; 1 tėvelis siūlo, 

kad reiktų dažniau susitikti, daryti tėvų ir vaikų popietes bei duoti namų darbų vaikams ir tėvams; 9 - 

pasiūlymų neturėjo. 

 

REKOMENDACIJOS VEIKLOS TOBULINIMUI: 

Tėvelių anketų analizė atskleidė, kad yra tobulintinų sričių darbui darželyje. Tam pateikiamos 

rekomendacijos darbui gerinti:  

1. Atsižvelgiant į tėvelių nuomonę kas turėtų vyrauti ugdant vaiką, rekomenduotina papildyti ilgalaikį ir 

trumpalaikį ugdymo veiklos planą šiomis kryptimis: vaiko pasitikėjimo savimi, savigarbos ugdymu, 

vaiko protinių galių lavinimu, vaiko kūrybiškumo skatinimu ir gražaus bendravimo ir elgesio 

mokymu. 

2. Pagal gautų anketų duomenis, rekomenduotina dažniau rengti grupių susirinkimus ir dalintis 

informacija, spręsti iškilusias problemas, rūpimus klausimus, nes tėveliams tai yra priimtiniausia 

informavimo forma. 

3. Gerinant bendravimą ir bendradarbiavimą su tėveliais, rekomenduotina tobulinti santykius su 

tėveliais, dažniau rengti renginius įtraukiant tėvelius, ruošiant dekoracijas, projektus šventes, 

parodas.  

 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 


