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Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai Rodiklis 

 1. Pasiekti kiekvieno ugdytinio/mokinio optimalų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygį, t. y. atitinkantį jo amžiaus grupei keliamus 

tikslus ir individualias galias, siekius ir ugdymosi patirtį. 

1. 1. Stiprinti mokytojų profesinį augimą. 

1. 1. 1. Numatyti duomenų 

šaltinius, respondentų 

grupes, duomenų 

rinkimo būdus, laiką, 

atsakingus asmenis. 

sausio mėn. mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimo grupė 

1.Aptarti ir numatyti duomenų šaltiniai, respondentų 

grupės, duomenų rinkimo būdai, laikas, atsakingi 

asmenys.  

2. Sudarytas veiksmų planas, nurodant duomenų 

šaltinius, respondentų grupes, duomenų rinkimo 

būdus, laiką, atsakingus asmenis.  

Laiku 

parengtas 

veiksmų planas 

su atsakingais 

asmenimis. 

1. 1. 2. Parengti detalų 1.2.1. 

rodiklio Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga raktinio 

žodžio Optimalumas 

aprašymą.  

sausio – 

vasario mėn. 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1. Parengtas detalus rodiklio Mokinio pasiekimai ir 

pažanga raktinio žodžio Optimalumas aprašas, 

kuriame nurodyti kokybės požymiai bei įrodymų 

šaltiniai. 

2. Aprašas aptartas Mokyklos taryboje, Mokytojų 

taryboje. 

80 proc. 

mokytojų, 

patobulinusių 

tiriamosios 

veiklos, 

reflektavimo, 

mokymosi 

mokytis ir kt. 

kompetencijas. 

1. 1. 3. Parengti anketas, 

interviu klausimynus, 

pamokų stebėjimo 

vasario – kovo 

mėn. 

mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimo grupė 

1. Parengtų anketų tėvams skaičius. 

2. Parengtų anketų  mokiniams skaičius. 

3.Parengtas pamokos stebėjimo/vertinimo 

protokolas. 

Laiku parengti 

dokumentai 

tyrimui. 



 
 

protokolą, klausimus 

diskusijoms.  

 4. Parengtų interviu klausimynų mokiniams ir 

mokytojams skaičius.  

1. 1. 4. Rinkti duomenis ir 

informaciją teminiam 

įvertinti.  

balandžio - 

spalio mėn. 

 

mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimo grupė 

1. Vykdytų apklausų 5-8 klasių mokiniams ir jų 

tėvams (naudojantis IQES Online  instrumentais), 

skaičius; 

2. Vykdytų apklausų 5–8 klasių mokiniams   ir jų 

tėvams (naudojantis parengtais klausimynais), 

skaičius; 

3. Interviu, diskusijų organizavimas. 

Laiku 

įvykdytos 

apklausos, 

interviu, 

diskusijos. 

1. 1. 5. Analizuoti ir 

apibendrinti 

duomenis. 

lapkričio-

gruodžio mėn. 

mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimo grupė 

1. Duomenų, apklausus mokinius, tėvus, mokytojus, 

analizė. 

 

Laiku atlikta 

duomenų 

analizė. 

1. 1. 6. Parengti mokyklos  

2020 m. įsivertinimo 

ir pažangos ataskaitą. 

gruodžio mėn. direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1. Parengta 2020 m. įsivertinimo ir pažangos 

ataskaita ir pristatyta mokyklos bendruomenės 

grupėms. 

Laiku parengta 

ir pristatyta 

ataskaita. 

   


