
KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
VEIKLOS KOKYBĖS 2020 METAIS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

 
Darbo grupė veiklos kokybei bei ugdymo turinio veiksmingumui įsivertinti dėkoja visiems vertinimo komandos nariams, dalyviams ir 

apklaustiesiems. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 
29 d. įsakymu Nr. V- 267 patvirtintomis Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis bei Mokyklų savęs 
vertinimo instrumentais ir jų naudojimo rekomendacijomis. 

Darbo eiga: 
1. Veiklos kokybės įsivertinimo ir kito tiriamojo darbo organizavimo planui 2020 m. pritarta Mokyklos tarybos 2020 m. sausio 27 d. 

posėdyje, protokolas Nr. 1. 
2. Atliktas platusis įsivertinimas (Nuolat veikianti darbo grupė veiklos kokybei bei ugdymo turinio veiksmingumui įsivertinti, mokyklos 

veiklos aprašui rengti sudaryta 2019 m. spalio 30 d. Nr. V.2-85). 
3. Mokytojų tarybos 2020 m. spalio 26 d. posėdyje, protokolas Nr. 7, aptarti Plačiojo įsivertinimo rezultatai ir numatyta problema vidinei 

analizei. Duomenys paskelbti mokyklos internetinėje svetainėje http://www.svirskio.kedainiai.lm.lt. 2020 metų mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimas bus atliekamas teminio įsivertinimo būdu be išankstinės nuostatos, kas konkrečiai ir kodėl mokyklos bendruomenei nepatinka; 
konstatuoti padėtį, surinkus pakankamai įrodymų, interpretuoti ir vertinti pasirinktą 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.3 temos 
„Mokymosi patirtys“ 2.3.1 veiklos rodiklį „Mokymasis“ ir pakartotinai įvertinti 4 srities „Lyderystė ir vadyba“ 4.2 temos „Mokymasis ir veikimas 
komandomis“ 4.2.1 rodiklį „Veikimas kartu“. 

4. Mokytojų tarybos 2020 m. spalio 26 d. protokoliniu nutarimu Nr.7, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vyko 2020 m. spalio - 
gruodžio mėn. pagal vidinei analizei pasirinktą mokyklos veiklos problemą:  

4.1. 2020 m. spalio 26 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V.2-69a įpareigota nuolat veikianti Darbo grupė veiklos kokybei bei ugdymo 
turinio veiksmingumui įsivertinti teminio įsivertinimo metu planuoti ir koordinuoti šiuos vidinei analizei pasirinktos problemos įvertinimo darbus:  

4.1.1 iki 2020 m. lapkričio 4 d. įsivertinimo koncepcijos kūrimas (mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo plano rengimas); 
4.1.2.  iki 2020 m. lapkričio 12 d. įsivertinimo tyrimo metodikos parengimas ( tyrimo instrumentų parengimas) 
4.1.3. iki 2020 m. lapkričio 26 d. įsivertinimo atlikimas (patikimų duomenų ir informacijos rinkimas, jų interpretavimas ir išvadų 

formulavimas) 
4.1.4. iki 2020 m. gruodžio 8 d. įsivertinimo apibendrinimas. Apdorotų ir išanalizuotų surinktų duomenų ir analizės išvadų bei siūlymų 

koregavimui pristatymas Mokyklos veiklos plano 2021 metams rengimo darbo grupei. 
5. 2020 m. gruodžio 9 d. Mokytojų tarybos posėdžio metu Darbo grupė veiklos kokybei bei ugdymo turinio veiksmingumui įsivertinti 

mokytojų bendruomenei pateikė suformuluotos problemos analizės rezultatus, išskiriant mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus. Mokyklos 
veiklos įsivertinimo bendrosios išvados ir siūlymai pristatyti mokyklos bendruomenei 2020 m. gruodžio 20 d. mokyklos internetinėje svetainėje 
http://www.svirskio.kedainiai.lm.lt, bus panaudoti 2021 m. mokyklos veiklos plano sudarymui.  



6. Mokyklos direktoriaus 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V. 2-87 sudaryta 11 žmonių darbo grupė, kuri apibendrins grupės atliktas 
analizes, veiklos kokybės įsivertinimo išvadas, kitus dokumentus ir numatys tikslus, uždavinius ir priemones kitiems metams, parengs 2021 m. 
mokyklos veiklos planą. 

7. 2021 m. mokyklos veiklos plano projektas bus pristatytas 2021 m. sausio 4 d. mokyklos internetinėje svetainėje 
http://www.svirskio.kedainiai.lm.lt mokyklos bendruomenės svarstymui. 

Bendrosios išvados ir siūlymai: 
Siūlymai 2021 m. veiklos planui ir 2019 – 2021 m. strateginio plano koregavimui pateikti darbo grupių įsivertinimo ataskaitose 

(pridedama). 2021 metais svarbiausiu tobulintinu rodikliu pasirinktas rodiklis 2.3.1. Mokymasis (savivaldumas mokantis, mokymosi 
konstruktyvumas). Kai mokiniai negeba įsivertinti savo mokymosi, mokytojams sudėtinga įvertinti mokymosi gilumą ir tinkamumą, mokiniai 
nesieja išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais, sunkiai paaiškina ryšius, mąstymą, įgūdžius, gebėjimus, veiklą. 

SIŪLOMA: 
VEIKLOS PRIORITETAS 2021 METAIS: Veikti kartu, didesnį skiriant savivaldumui, bendradarbiavimo kultūrai, individualios 

veiklos refleksijos tobulinimui. 
2021 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAS: Plėtoti veikimo kartu bendradarbiavimo kultūrą, didesnį dėmesį skiriant 

savivaldumui, individualios veiklos refleksijos tobulinimui. 
 
Parengė: 
Pirmininkė   Laimutė Petrauskienė, matematikos mokytoja metodininkė, 
Nariai:   Žydrė Svetikienė, mokyklos tarybos narė, mama, 

                                         Rolandas Kriščiūnas, vyresnysis informacinių technologijų ir vyresnysis technologijų mokytojas, 
                       Jurgita Sinickienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja, 

  Aušra Kuliešienė, vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja 
                                         Paulina Labunskaitė, 9 klasės mokinė, 
                                         Gražina Ratkevičienė, vyresnioji specialioji pedagogė logopedė. 

 
PRITARTA 
Mokytojų tarybos 2020 m. gruodžio 9 d.  
protokolu Nr. 11 


