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Proceso ir (ar) indėlio 

vertinimo kriterijai 
Rodiklis 

 1. Pagerinti mokinių socialinius, emocinius ir mokymosi pasiekimus. 

1. 1. Sustiprinti ir palaikyti mokytojų ir mokinių galias, ugdant socialines ir emocines kompetencijas ir lyderystę mokymuisi. 

1. 1. 1. Mokytojų pamokų/veiklų stebėsena ir 

vertinimas.  

Stebėsenos tikslas: bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ugdymas. Dialogas vertinant. 

Pamokose taikomų metodų, veiklos formų 

tinkamumas. 

 vadovai 

 

1. Mokytojų, kurių veikla 

stebėta ir vertinta ne 

mažiau kaip kartą per 

metus pagal 

pamokos/veiklos 

stebėjimo/vertinimo 

protokolą, skaičius 

procentais.  

2.  Mokytojų, 

analizuojančių sistemingai 

gaunamus refleksijų 

duomenis ir stebinčių 

mokinių pažangą, skaičius 

procentais.  

80 proc.  

 

 

 

 

 

 

 

80 proc.  

 

 

 

 

 

 

Pagalbos mokiniui specialistų vasario, 

gruodžio 

mėn. 

Dorinio ugdymo mokytojų 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kovo, 

lapkričio  

mėn. 

Mokytojų, dirbančių pagal pradinio ugdymo 

programas 

Užsienio kalbų mokytojų 

Socialinio ugdymo mokytojai 



 
 

 

Mokytojų, dirbančių specialiojo ugdymo 

klasėse 

balandžio, 

spalio mėn. 

3. Stebėtų pamokų 

vertinimo vidurkis. 

 

 

Min. siekis – 2,5 

Mak. siekis  – 

3,0 

 

 

 

Matematikos, IT ir žmogaus saugos 

mokytojų 

gegužės, 

lapkričio 

mėn. Gamtos mokslų mokytojų 

Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas 

Meninio ugdymo, technologijų, kūno 

kultūros mokytojų 

birželio, 

rugsėjo mėn. 

N klasėje (iškilus problemai ir kai mokinių 

mokymosi pažanga  mažesnė nei 50 

procentų ) 

pagal poreikį 

Naujai atvykusių mokytojų veiklos 

stebėjimas 

Spalio, 

sausio, 

gegužės mėn. 

1. 1. 2.  Mokytojų atvirų, integruotų pamokų 

organizavimas/stebėjimas. 

Pagal 

mėnesio 

planą 

Mokytojai, 

vadovai 

1. Mokytojų, pastiprinusių 

lyderystės, partnerystės, 

įtraukusiojo ugdymo 

(penkių įsitraukusio 

ugdymo matmenų) 

gebėjimus, skaičius 

procentais/ 

Ne mažiau kaip 

50 proc. 

1. 1. 3. Ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena ir 

vertinimas.  

Pamokos/veiklos organizavimo kokybės 

vertinimas.  

Socialinio ir emocinio ugdymo pamokose 

kokybės vertinimas. 

  1. Mokytojų, taikančių 

socialinio ir emocinio 

ugdymo praktikas, 

orientuotas į teigiamas 

socialines sąveikas, 

skaičius procentais. 

2. Mokytojų, sėkmingai 

pasirenkančių ir taikančių 

mokymo metodus 

socialiniam ir emociniam 

Ne mažiau kaip 

40 proc. 

 

 

 

Ne mažiau kaip 

40 proc. 

 

 



 
 

 

mokinių ugdymui, skaičius 

procentais. 

 

 

 

1. 1. 4. Mokinių pasiekimų ir pažangos kaitos 

stebėjimas, remiantis įvairiais duomenų 

šaltiniais (Nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimų, el. dienynas, kontrolinių, testų 

rezultatai, kaupiamojo vertinimo duomenys, 

grįžtamosios refleksijos duomenys, švietimo 

pagalbos teikimas, higienos normų 

laikymasis, klasės/grupės valdymas). 

kartą per 

mėn. 

Vadovai  

 

1. 1-4 klasių mokinių, 

besimokančiųjų 

aukštesniuoju lygiu 

skaičiaus padidinimas.  

2. 1-4 klasių mokinių, 

besimokančių pagrindiniu 

lygiu skaičiaus 

padidinimas. 

 3. 5-8 klasių mokinių, 

besimokančių 

aukštesniuoju lygiu 

skaičiaus padidinimas.  

4. 5-8 klasių mokinių, 

besimokančių pagrindiniu 

lygiu, skaičiaus 

padidinimas.  

5. Mokinių, padariusių 

individualią pažangą, 

skaičiaus padidinimas. 

nuo 23,7 proc. 

(2021 m.)  iki 

25,3 proc. (2022 

m.)  

nuo 46,2 proc. 

(2021 m.)  iki 

50,7 proc. (2022 

m.) 

nuo 7,9 proc. 

(2021 m.)  iki 

8,8 proc. (2022 

m.)   

nuo 46,7 proc. 

(2021 m.)  iki 

51,5proc. (2022 

m.) 

Nuo 73,3 proc. 

iki:  

• min siekis – 

74 proc. 

• mak. siekis  

–75 proc.. 

1. 1. 3. Mokytojų praktinės veiklos rezultatų 

stebėjimas ir vertinimas.  

Pamokos/veiklos organizavimo kokybės 

vertinimas ir įsivertinimas, naudojant 

grįžtamojo ryšio klausimynus arba 

skaitmeninę Reflectus platformą.  

Sausio, 

vasario mėn. 

Vadovai 1. Mokytojų, įsivertinusių 

poreikius ir lūkesčius dėl 

bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimo, 

skaičius procentais.  

2. 3. Mokytojų, 

įsivertinusių veiklą ir jos 

rezultatus, parengusių 

100 proc.  

 

 

100 proc.  



 
 

 

Socialinio ir emocinio ugdymo pamokose 

kokybės įsivertinimas, naudojant Socialinio 

ir emocinio ugdymo integravimo pamokoje 

įrankius. 

pažangos ataskaitas, 

skaičius procentais. 

3. Mokytojų, saviugdos ir 

kolektyvinio mokymosi 

būdu patobulinusių 

tiriamąją, reflektavimo bei 

socialinę ir emocinę 

kompetencijas, skaičius 

procentais. 

4.  Mokytojų, įvaldžiusių  

individualios mokinio 

pažangos siekio bei 

įsivertinimo sistemas, 

skaičius procentais.  

5. Mokytojų, įsivertinusių 

socialinio ir emocinio 

ugdymo praktikų taikymo 

pamokose/veiklose 

dažnumą ir kokybę, 

skaičius procentais. 

6. Mokytojų, įsivertinusių, 

kaip dažnai ir kaip 

kokybiškai taiko mokymo 

metodus, kurie orientuoti į 

teigiamą metodų sąveiką, 

skaičius procentais. 

7. Mokytojų, įsivertinusių 

socialines ir emocines 

kompetencijas, skaičius 

procentais. 

 

Ne mažiau kaip 

60 proc. 

 

 

 

Ne mažiau kaip 

50 proc. 

Ne mažiau kaip 

50 proc. 

 

 

Ne mažiau kaip 

50 proc. 

 

 

Ne mažiau kaip 

50 proc. 

1. 2. Sukurti įsitraukusio mokymo aplinką. 



 
 

 

1. 2. 1.  Švietimo pagalbos mokiniui teikimo 

veiksmingumo vertinimas. 

vasario mėn. 

gegužės mėn. 

Vadovai 1. Kasdienės budinčio 

mokytojo suteikiamos 

individualios ugdymosi 

pagalbos atliekant namų 

užduotis mokykloje ir 

nuotoliniu būdu pagal 

pagrindinio ugdymo 

programas 

besimokantiems 

mokiniams, teikimas. 

2. Pagerėjęs mokinių 

lankomumas. 

3. Specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių 

individualios pažangos 

lygio išlaikymas. 

4. Mokytojų, sukūrusių 

daugiapakopes bei 

skaitmenines užduotis 

kalbų, matematikos, 

socialinių ir gamtos 

mokslų mokymui 1–8 

klasėse, skaičius 

procentais. 

10–12 proc. 

 

 

 

 

25 proc. 

 

99 proc. 

 

Ne mažiau kaip 

30 proc. 

1. 2. 2. Visos dienos mokyklos paslaugos 

prieinamumo ir veiklos vertinimas. 

birželio, 

sausio mėn. 

Vadovai 1. Visos dienos mokyklą 

lankančių priešmokyklinio 

ugdymo grupių ugdytinių 

ir 1–4 klasių mokinių 

skaičius procentais. 

18–25 proc. 

 



 
 

 

1. 2. 3. Edukacinės-pažintinės veiklos vykdymo 

vertinimas. 

birželio mėn. Vadovai 1. 5–8 klasių mokinių, 

dalyvaujančių tyrinėjančio 

ugdymosi veiklose, 

skaičius, procentais.  

2. Organizuotų edukacinių 

išvykų skaičius procentais 

nuo planuotų skaičiaus. 

3. Įrengtų edukacinių zonų 

mokyklos teritorijoje 

skaičius nuo planuotų 

įrengti. 

4. Sukurtas mokyklos 

neformalios STEAM 

veiklos planas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse, veikla įsivertinta 

STEM ženklo portale. 

ne mažiau kaip 

95 proc. 

 

90 proc. 

100 proc. 

 

 

Taip 

1. 2. 4. Prevencinių programų įgyvendinimo 

vertinimas. 

birželio mėn., 

gruodžio 

mėn. 

Vadovai 1. Priešmokyklinio 

ugdymo grupių, 1-8 klasių 

mokinių, įsisavinusių 

Lions Quest programas – 

„Laikas kartu“, 

„Paauglystės kryžkelės“, 

skaičius procentais.  

2. 5–8 klasių mokinių, 

dalyvaujančių forumuose, 

skaičius procentais. 

3. Ikimokyklinio ugdymo 

grupių ugdytinių, 

įsisąvinusių socialinių ir 

emocinių kompetencijų 

ugdymo programą 

100 proc. 

 

 

 

100 proc. 

100 proc. 



 
 

 

„Kimochis“, skaičius 

procentais. 

1. 2. 5. Neformalaus švietimo programų 

įgyvendinimo vertinimas. 

 Vadovai 1. Mokinių, dalyvaujančių 

neformaliojo švietimo 

veiklose, skaičiaus 

padidėjimas.  

2. NVŠ, Projektinės 

veiklos, mokyklos 

neformaliojo švietimo, 

pasirenkamųjų dalykų, 

mokomųjų dalykų modulių 

programų pasiūlos ir 

įgyvendinimo skaičiaus 

padidėjimas procentais. 

nuo 51 proc. 

(2021 m.) iki 53 

proc. (2022 m.) 

 

 

20 proc. 

   

 

  

  

    
 


