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VEIKLOS KOKYBĖS

ĮSIVERTINIMAS



Giluminiam veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkti rodikliai (remiantis  
plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis)

1.1.1. Asmenybės tapsmas

2.3.1. Mokymasis

2.4.2. Mokinių įsivertinimas

4.1.3. Mokyklos savivalda.



Sritis: 2. Ugdymas (is) ir mokinių patirtys

Tema: 2.3. Mokymosi patirtys

Veiklos rodiklis: 2.3.1. Mokymasis

Tikslas:

• Išskirti pasirinktos temos stipriuosius ir tobulintinus aspektus.

Uždaviniai:

1. Tiriant savivaldumo mokantis kokybę, išsiaiškinti ar visi mokiniai geba išsikelti tikslus, stebi ir apmąsto savo 
asmeninę, prisiima atsakomybę už savo mokymąsi.

2. Išsiaiškinti ar mokiniai geba paaiškinti savo mąstymą, pademonstruoti įgūdžius, kūrybiškai atlikti užduotis.

3. Nustatyti ar mokiniai geba bendradarbiauti įvairiomis aplinkybėmis, padeda vieni kitiems mokytis, diskutuoja ir 
kartu priima sprendimus.

4. Tyrimo rezultatus palyginti su 2020 m. 2021 m. rezultatais ir nustatyti pokyčius.

Vertinimo metodai: anketavimas, 2020 m., 2021 m. VKĮ gimnazijos dokumentai.

Atliekant veiklos kokybės įsivertinimą buvo apklausti 126 5 – 8 klasių ir I – IV gimnazinių klasių mokiniai, 24 
gimnazijos mokytojai, 77 5 – 8 klasių ir I – IV gimnazinių klasių mokinių tėvai.

• Remiantis išvadomis veiklos kokybės rodiklis 2.3.1 Mokymasis atitinka 3 lygį.



2.3.1. Mokymasis
Klausimynas mokiniams



2.3.1. Mokymasis
Klausimynas mokytojams



2.3.1. Mokymasis
Klausimynas tėvams



REKOMENDACIJOS



Sritis: 1. Rezultatai

Tema: 1.1. Asmenybės branda

Veiklos rodiklis: 1.1.1. Asmenybės tapsmas

Tikslas:
Išsiaiškinti ar mokiniai geba bendradarbiauti, įsivertina savo realius gebėjimus, nusimato tikslus ir jų siekia.

Uždaviniai:
Išsiaiškinti, kaip mokiniai:
• moka įsivertinti asmeninę kompetenciją;
• geba spręsti problemas, valdo save stresinėse situacijose;
• nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, prisiima atsakomybę, supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę.

Vertinimo metodai: anketavimas.
Atliekant veiklos kokybės įsivertinimą buvo apklausti 126 5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokiniai 77 5-8 ir I-IV 
gimnazinių klasių mokinių tėvai, 24 gimnazijos mokytojai.
Remiantis išvadomis veiklos kokybės rodiklis 1.1.1. Asmenybės tapsmas atitinka 3 lygį.



1.1.1. Asmenybės tapsmas
Klausimynas mokiniams



1.1.2. Asmenybės tapsmas
Klausimynas tėvams



1.1.3. Asmenybės tapsmas
Klausimynas mokytojams



REKOMENDACIJOS



Sritis: 2. Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys.

Tema: 2.4. Vertinimas ugdant

Veiklos rodiklis: 2.4.2. Mokinių įsivertinimas

Tikslas:
Išsiaiškinti, ar mokinių įsivertinimas pamokose turi įtakos mokinių asmeninės pažangos augimui, motyvacijos didinimui, ar 
vertinimas gimnazijoje pagrįstas mokinio ir mokytojo dialogu apie sėkmes ir nesėkmes.

Uždaviniai:
Išsiaiškinti:
1. Ar mokiniai geba įsivertini savo darbą, rezultatus, įgytas žinias pamokose;
2. Tėvų nuomonę apie mokinių įsivertinimą ir jo svarbą asmeninei pažangai;
3. Mokytojų nuomonę apie mokinių įsivertinimą pamokose, jo būdus ir įtaką asmeninei pažangai, bei siekimui aukštesnių 
rezultatų.
Vertinimo metodai: anketavimas.
Atliekant veiklos kokybės įsivertinimą buvo apklausti 77 Gruzdžių gimnazijos mokinių tėvai, 126 gimnazijos 5-8 ir I – IV klasių 
mokiniai bei 24 gimnazijos mokytojai.

Remiantis išvadomis, veiklos kokybės rodiklis 2.4.2. Mokinių įsivertinimas atitinka 4 lygį.



2.4.2. Mokinių įsivertinimas
Klausimynas mokiniams



2.4.2. Mokinių įsivertinimas
Klausimynas tėvams



2.4.2. Mokinių įsivertinimas
Klausimynas mokytojams



REKOMENDACIJOS



Sritis: 4. Lyderystė ir vadyba.
Tema: 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas
Veiklos rodiklis: 4.1.3. Mokyklos savivalda.
Tikslas:
Nustatyti mokinių savivaldos veiksmų įtaką priimant mokyklos ateities siekiams bei kasdieniam gyvenimui svarbius sprendimus.
Uždaviniai:
1. Įvertinti mokinių savivaldos sudarymo principus.
2. Įvertinti dokumentus, reglamentuojančius mokinių savivaldos veiklą.
3. Nustatyti, ar gimnazijos mokinių savivaldos inicijuotos veiklos prisideda prie saugios aplinkos ir teigiamo mikroklimato kūrimo 

mokykloje.
4. Įvertinti mokinių savivaldos narių kompetencijų plėtojimo galimybes.
5. Įvardinti mokinių savivaldos aktyvumo skatinimo būdus.
Vertinimo metodai: dokumentų analizė, anketos, stebėjimas, duomenų analizė, diskusijos.
Atliekant veiklos kokybės įsivertinimą buvo apklausti 12 5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokinių savivaldos narių, išanalizuoti Šiaulių r. 
Gruzdžių gimnazijos nuostatai, Gruzdžių gimnazijos seniūnų tarybos veiklos programa 2022 m., mokinių savivaldos susirinkimų 
protokolai, Gruzdžių gimnazijos direktoriaus įsakymai, mėnesiniai Gruzdžių gimnazijos veiklos planai.

Remiantis išvadomis veiklos kokybės rodiklio 4.1.3. Mokyklos savivalda mokinių savivalda atitinka 2 lygį.





















REKOMENDACIJOS
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