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KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

VEIKLOS 2020 METAIS ĮSIVERTINIMAS 
 
 
Sritis: 
1. Lyderystė ir vadyba 
Tema: 
4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis 
Rodiklis: 
4.2.1. Veikimas kartu 

Raktiniai žodžiai Sukonkretinti rodiklio kokybės požymiai (iliustracija) Objektai Metodai 
Žemą kokybę atitinkantis 
detalusis aprašymas 
(kriterijus) 

Patenkinamą kokybę 
atitinkantis detalusis 
aprašymas (kriterijus) 

Aukščiausią kokybę 
atitinkantis detalusis 
aprašymas (kriterijus) 

Bendradarbiavimo 
kultūra 

Iki 2,5 vertės  
Mokytojai mano, kad save laiko 
viena komanda, siekiančia 
bendrų tikslų ir tai yra solidari 
bendruomenė, kurios santykiai 
grindžiami geranoriškumu 
vienas kitam ir kolegialia 
pagalba. Bendras darbas 
palaiko ir skatina asmenybių 
raišką. Dirbdami kaip viena 
ambicinga profesionalų 
komanda, mokytojai pasiekia 
aukštesnių individualių ir 
bendrų rezultatų. 

Nuo 2,5 iki 3,2 vertės 
Mokytojai mano, kad save 
laiko viena komanda, 
siekiančia bendrų tikslų ir tai 
yra solidari bendruomenė, 
kurios santykiai grindžiami 
geranoriškumu vienas kitam ir 
kolegialia pagalba. Bendras 
darbas palaiko ir skatina 
asmenybių raišką. Dirbdami 
kaip viena ambicinga 
profesionalų komanda, 
mokytojai pasiekia aukštesnių 
individualių ir bendrų 
rezultatų. 

Nuo 3,2 iki 4 vertės 
Mokytojai save laiko viena 
komanda, siekiančia bendrų 
tikslų ir tai yra solidari 
bendruomenė, kurios 
santykiai grindžiami 
geranoriškumu vienas kitam ir 
kolegialia pagalba. Bendras 
darbas palaiko ir skatina 
asmenybių raišką. Dirbdami 
kaip viena ambicinga 
profesionalų komanda, 
mokytojai pasiekia aukštesnių 
individualių ir bendrų 
rezultatų. 

Mokytojų 
bendruomenė 

Anketa 
 
,,Mokytojų 
apklausa apie 
vidinį mokyklos 
bendradarbiavimą“ 

      
 
Respondentų grupės. Statistika: Buvo sudarytas ir išsiųstas IQES online klausimynas mokytojams ,,Mokytojų apklausa apie vidinį mokyklos 
bendradarbiavimą“. Iš 23 anketų, sugrįžo 19, tai sudaro 82,61%.  
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Situacija: 
Stiprybės (kas yra l. gerai, gerai): Siūlome tęsti: 
Mokytojai nesitaiksto su diskriminuojančiu arba kitų atskirtį sąlygojančiu 
elgesiu. 3,7 

Toliau stiprinti ryšį su bendruomene atvirai kalbant aktualiomis temomis.  

Metinis mokytojų darbo laikas (pamokinis, popamokinis darbas, atostogos) 
yra sureguliuotas. 3,7 

Nuolat planuoti metinį mokytojų darbo laiką atsižvelgiant į laikmečio 
situaciją.  

Mokyklos vadovybė pateikia tinkamą informaciją išorei apie mūsų mokyklos 
veiklą, tikslus ir vystymą.3,7 

Tęsti  informacijos sklaidą  mokyklos svetainėje ir socialiniuose tinkluose, 
spaudoje.  

Informacijos cirkuliavimas tarp švietimo skyriaus, mokyklos vadovybės, 
mokytojų ir nepedagoginio personalo yra gerai sureguliuotas ir gerai veikia. 
3,7 

Tikslingas informacijos pateikimas ir bendradarbiavimas tarp visų grandžių, 
laikantis pedagogų etikos kodekso. 

Aptariant auklėjimo klausimus (pvz., drausmę ir taisykles, socialines 
mokinių kompetencijas). 3,6 

Tęsti OPKUS prevencinę programą, penkiaminutėse, metodiniuose 
susitikimuose, VGK esant reikalui ( operatyviai) aptarti iškilusias problemas.  

Silpnybės (ką turime keisti): Pati didžiausia problema: 
Dažnai teikiame vieni kitiems paskatinančius ir konstruktyvius atsiliepimus. 
2,5 
Skirtingos nuomonės vertinamos kaip galimybė praplėsti savąjį požiūrį. 2,7 

Asmeninės nuoskaudos neleidžia kritiškai ir objektyviai vertinti savo darbą ir 
elgesį. 

Mūsų mokykloje galime atvirai ir tiesiai įvardinti konfliktus.2,6 Neskatiname vieni kitų, neįvardiname ir nesprendžiame konfliktų. Iškilus 
problemai ieškome užtarimo iš šalies, bet nesprendžiame  problemos 
tiesiogiai.  

Aptariant mokomosios medžiagos parinkimą, medžiagos koordinavimą 2,7 
Ruošiantis pamokai. 2,5 

Kolegos pamiršo, kad pasiruošimas pamokai yra tarifikuotas pagal įstatymą, 
atskleidžiantis asmenines kompetencijas, požiūrį į dalyką,  mokinių 
gebėjimus, darbo stilių. Kolegos gali dalintis informacija, bet neprivalo.  

 Patariame atsisakyti:  
Darbo aplinkoje nesivadovauti asmeninėmis ambicijomis. 

Išvada: Kaip šiuos duomenis panaudoti mokyklos veiklos tobulinimui? 
2020 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui  pakartotinai tirta sritis: 
„Lyderystė ir vadyba“, 4.2.1. Veikimas kartu.  
Atsakymų verčių vidurkis – 3,15 
Galime teigti kad 4.2.1. Veikimas kartu įvertinti patenkinamą kokybę 
atitinkančiu kriterijumi.  

Pateikti užklausimą „VŠĮ Domus Solis“ psichologams dėl dalyvavimo  
vykdomo projekto tąsoje. 
Įtraukti į metodinės veiklos planavimą.  

 
Pristatyta 2020 m. gruodžio 16 d. mokytojų tarybos posėdyje.  
Darbo grupė:  
Pirmininkas Aušra Kuliešienė 
Nariai  Jurgita Sinickienė, Indiana Jackevičienė, Gražina Ratkevičienė, Virginijus Čėsna 


